Servei d'Arxiu, Gestió
documental i Publicacions
SOL·LICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTS
DADES DEL SOL·LICITANT
Usuari:
Intern

Departament (només per a usuaris interns)
Extern

Cognoms
Nom
DNI / NIE / Passaport
Telèfon
Correu electrònic
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Mitjà de notificació

Electrònica

En paper

Documentació sol·licitada (Títol, signatura, dates)

Objecte de la consulta (motiu pel qual desitja realitzar la consulta)

Núm. de reproduccions realitzades (indicant si s'han realitzat amb mitjans propis)

En

,

de

de 20

.

Signatura:
Les dades de caràcter personal aportats en l'imprés i, si escau, la documental acompanyada seran tractats per la
Diputació de Castelló, d'acord amb el que es preveu en 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, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la
sol·licitud/és manifestada en el present document, en particular, la consulta de documents en el Servei d'Arxiu, Gestió
documental i Publicacions, dins del procediment administratiu corresponent.

Servei d'Arxiu, Gestió
documental i Publicacions
Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es
Les dades seran conservades mentre es mantinga la relació amb la Diputació o si escau se suprimisca per l'usuari. No
obstant això, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació
científica i històrica o finalitats estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica sobre la base de la relació contreta amb
la Diputació i, si escau, al consentiment de l'ús de determinades dades, segons les finalitats abans expressades.
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga
necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons
Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si escau, Oposició. A aquest
efecte, podrà presentar un escrit de forma presencial en el Registre d'Entrada de la Diputació: Plaza de les Aules, 7,
12001, Castelló de la Plana o a través de la Seu Electrònica https://dipcas.sedelectronica.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, en el cas de presentar un escrit de forma
presencial haurà de mostrar el DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant,
legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

