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Sol·licitud d’OPOSICIÓ

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
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. L’oposició al tractament de les meves dades personals, tenint en consideració que:

 El tractament de les meves dades personals es basa en una missió d’interès públic o en l’exercici 

de poders públics conferits al responsable del tractament, havent de limitar-se el tractament dels 

mateixos fins que obtingui resposta de l’exercici d’aquest dret.

 El tractament de les meves dades personals es basa en la satisfacció d’interessos legítims perseguits 

pel responsable del tractament o un tercer, havent de limitar-se el tractament dels mateixos fins que 

s’obtingui resposta de l’exercici d’aquest dret.

 El tractament de les meves dades personals s’està realitzant amb finalitats de recerca científica o 
històrica o fins estadístics.

Sense perjudici que correspon al responsable del tractament acreditar motius legítims imperiosos 
que prevalguin sobre els meus interessos, drets i llibertats (en els dos primers suposats), o una missió 
realitzada en interès públic (en el tercer suposat), acredito com a situació personal per a oposar-me al 
tractament de les meves dades personals, la següent:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
O bé, sol·licito l’oposició al tractament de les meves dades de caràcter personal, amb la següent fina-
litat:

 Amb finalitats de màrqueting, incloent-hi l’elaboració de perfils sobre la meva persona.



2. Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d’un mes, oferint 

el Responsable resposta motivada i estimatòria, a la sol·licitud presentada per part meva.

3. Que en cas que es resolgui estimatòriament la meva petició, es procedeixi a la limitació o supressió de 

les meves dades personals, segons el que procedeixi en virtut dels motius especificats amb anterioritat.

Badalona, a ____ de ____________________ de 20___


