
Sol·licitud d'exercici del dret de supressió de dades de caràcter personal 

Dades d'identificació de la persona sol·licitant 

Nom Primer cognom Segon cognom 

Tipus d'identificació 
 DNI/NIF  NIE Número identificador del document - lletra 

Adreça de la persona sol·licitant 

Tipus de via (plaça, carrer, etc) Nom de la via 

Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic 

Dades d'identificació de la persona representant 

Nom Primer cognom Segon cognom 

Tipus d'identificació 
 DNI/NIF  NIE Número identificador del document - lletra 

Adreça a l'efecte de notificació (empleneu-la només en el cas de ser diferent de l'adreça de la persona sol·licitant) 

Tipus de via (plaça, carrer, etc) Nom de la via 

Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic 

Dades del fitxer / tractament 

Nom del fitxer / tractament 

Responsable del fitxer / tractament 

Adreça del responsable del fitxer / tractament 

Tipus de via (plaça, carrer, etc) Nom de la via 

Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població 

Assumpte: 

Supressió de les meves dades personals. 



Comunicació del Departament a la persona sol·licitant sobre la informació bàsica de protecció de dades. 

En compliment Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les 
dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer corresponent per gestionar aquesta sol·licitud i fer-ne el seguiment. El responsable 
del tractament és Logaritme, Serveis Logístics, AIE i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat 
establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les 
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’adreça del responsable del tractament, 
Polígon Industrial Molí del Racó, carrer Molí d’en Guineu, núm. 18-22, 08770 de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), o bé a l’adreça electrònica 
cdp@logaritme.net. 

Més informació a www.logaritme.net/sobre-nosaltres/proteccio-de-dades/ 

Localitat Data 

Signatura de la persona sol·licitant Signatura de la persona representant 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

 En cas de representació legal: original o còpia de la documentació acreditativa.  

Relació de dades que han de ser suprimides 

D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (RGPD), sol·licito que 
suprimiu les meves dades personals que es relacionen a continuació:

Espai reservat per a LOGARITME 

El personal de registre ha verificat que el sol·licitant s'ha acreditat amb la documentació següent: 

  Original o còpia del DNI / NIF / NIE de la persona sol·licitant i/o del representant legal o tutor, si escau. 

Observacions: 

Segell 

mailto:cdp@logaritme.net

