
EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ 

A  el  de  del 20               

Jo,  amb 16 anys d’edat 

o més, amb correu electrònic     actuant en nom propi, o actuant en tant 

que representant de  amb 

correu electrònic , degudament autoritzat a exercir el dret de rectificació 

en nom de la persona interessada, mitjançant la tramesa d’un email al responsable de tractament de les 

dades personals, des de l’adreça electrònica de la persona interessada i per la quina s’identifica, per 

mitjà del present escrit i de conformitat amb el que es preveu en els articles 19 de la LQPD1, i 16 de 

l’RGPD2. 

SOL·LICITO 

Que es procedeixi a acordar la rectificació de 

 les meves dades personals 

 les dades de la persona a qui represento:   

 

Dades sobre els quals sol·licito el dret de rectificació: 

 

Que es realitzi en el termini establert per la normativa vigent aplicable a comptar des de la recepció 

d'aquesta sol·licitud, i que se'm notifiqui de forma escrita el resultat de la rectificació practicada. 

Que en cas que s'acordi que no procedeix practicar la rectificació sol·licitada, se'm comuniqui 

motivadament a fi de, en el seu cas, reclamar davant l'Autoritat de control que correspongui. 

Així mateix, en cas que les meves dades personals hagin estat comunicades per aquest responsable a 

altres responsables del tractament, se’ls hi comuniqui aquesta rectificació. 

Signat: 

 

 

1 Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals 
2 Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 

https://www.win2win.ad/article-19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS 

1. Aquest model s'utilitzarà pel cas que hàgim de rectificar dades inexactes o incompletes, en tant 

que responsables del seu tractament. 



2. Per a provar el caràcter inexacte o incomplet de les dades que s'estiguin tractant pot resultar 

necessària l'aportació de la documentació que l'acrediti. Si aquests és el cas, t’ho comunicarem. 

3. Deus completar tots els camps del formulari que consideris necessaris per identificar-te davant 

la nostra organització, incloent el camp de signatura (que por fer-se a mà per tal d’enviar el 

formulari per correu postal, o mitjançant signatura electrònica amb certificat reconegut al 

Principat d’Andorra tal com l’indica el mateix Govern d’Andorra en la seva pàgina web 

https://signatura.govern.ad/signpdf/index.jsp) i dirigir-lo a la direcció de correu electrònic 

(digitalitzat) o a la direcció postal que s’indica a la nostra política de privacitat, en tant que 

responsables del tractament. En cas d’enviar-nos el formulari per correu postal, no oblidis 

omplir el camp de la teva adreça electrònica per tal que puguem tornar a comunicar-nos amb tu. 

Si no fos possible autenticar la teva identitat i no ens haguessis donat mitjans per demanar-li 

proves addicionals, no podrem atendre la seva sol·licitud. 

4. Si no poguéssim autenticar la teva identitat amb les dades que ens proporcionis mitjançant 

aquest formulari, ens posarem en contacte amb tu per demanar-te més proves de la teva 
identitat. 

 

5. Perquè la teva Agència de Protecció de Dades (en el cas del Principat d’Andorra, l’APDA) pugui 

tramitar la teva reclamació en cas que consideris que no hem atès correctament la teva 

sol·licitud d'exercici de drets, resulta necessari que hagi transcorregut el termini establert per 

la normativa vigent aplicable des de la presentació d’aquesta sol·licitud, o des que haguem pogut 

autenticar com correspon la teva identitat, i que s'aporti, juntament amb l'escrit que en el seu 

cas t’haguem enviat com a contesta a la teva sol·licitud, algun dels següents documents: 

a. Còpia del model de sol·licitud segellada pel nostre delegat de protecció de dades. 

b. Còpia del model de sol·licitud segellada per l'oficina de correus o còpia del resguard del 

enviament per correu certificat. 

c. Justificant de recepció del correu electrònic en el que ens envies la sol·licitud (en tant 

que responsables del tractament, nosaltres t’enviarem l’esmentat justificant de recepció 

en el moment que rebem la teva sol·licitud, pel que si no l’has rebut, si us plau, pensa que 

el teu correu pot haver entrat a la nostra bústia de spam o haver-se perdut en trànsit i 

torna a posar-te en contacte amb nosaltres novament per correu o per telèfon). 

d. Qualsevol altra prova facilitada per nosaltres i de la que es pugui deduir la recepció de la 

sol·licitud. 

https://www.apda.ad/

