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Sol·licitud d’ACCÉS a les dades
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LUDUS SANCTIUS, S.L

B60896883

C/ Guifré, 300

C.P. 08912

Badalona (Barcelona)

DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra. __________________________________________________________, major d’edat, amb domicili a  

_________________________________________________________, núm._______, Localitat ________________ 

Província ___________________ C.P. __________, correu electrònic __________________________________ 

i DNI núm. ______________ del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el 

seu desig d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 

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 i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 

i en conseqüència:

SOL·LICITA:
1. Que se li faciliti gratuïtament* l’accés a les seves dades en el termini màxim d’un mes a comptar 

des de la recepció d’aquesta sol·licitud. En cas que el Responsable es negui a atendre la presenta 

sol·licitud, s’interposarà l’oportuna reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades per a iniciar 

el procediment de tutela de drets.

* Excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repe-

titives.

2. Que, si la sol·licitud del dret d’accés fos estimada, es remeti en el termini assenyalat, a l’adreça de 

correu a dalt indicada, com a mínim, la informació següent:

• els fins del tractament

• les categories de dades personals de què es tracti

• els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunica-

des les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals



• de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, 

els criteris utilitzats per a determinar aquest termini

• l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals 

o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest 

tractament

• el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

• quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible 

sobre el seu origen

• l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan escaigui

3. Que aquest accés es faci efectiu lliurant al sol·licitant una còpia de les dades personals objecte 

del tractament, que ha d’incloure necessàriament les dades de l’apartat 2, sempre que aquesta cò-

pia no afecti negativament els drets i llibertats d’uns altres. Aquesta informació ha de presentar-se 

de manera llegible i intel·ligible.

Badalona, a ____ de ____________________ de 20___


