EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS PER L’INTERESSAT
IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
•

Responsable del Tractament: Freshly Cosmetics, S.L.

•

NIF: B-55666143

•

Domicili social: Carrer Nicaragua, núm. 34, Reus (codi postal 43204)

•

Email: dpo@freshlycosmetics.com (email UK: ukdp@freshlycosmetics.com)

DADES DEL SOL·LICITANT
D./Dª…………………………………………………………………………………………………….………………………,
major d’edat, amb domicili a……………………………………………………………………………………, a la
localitat

de………………………………….,

amb

codi

postal……………………….,

província

de

………………………………………………………, amb DNI número ………………………………….., del que
acompanya copia, per mitjà del present escrit exerceix el dret d’accés, de conformitat amb el previst
a l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i
article 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, amb la normativa nacional aplicable en qüestions de protecció de dades i en
conseqüència,
SOL·LICITA
Que se li faciliti gratuïtament el dret d’accés a les seves dades en un termini màxim d’un mes a
comptar des de la recepció d’aquesta sol·licitud. Aquest termini podrà ser prorrogat per part de
Freshly Cosmetics, S.L., dos mesos mes en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre
de sol·licituds.
Que em sigui remesa per correu postal la informació, a menys que manifesti que em sigui facilitada
d’una altra manera.
Que en cas de que el Responsable del Tractament acordi, que no és procedent donar curs a la
sol·licitud presentada, em sigui comunicat motivadament, en un termini màxim d’un mes a comptar
des de la recepció d’aquesta sol·licitud a fi de, si escau, sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, a l’empara de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Així mateix, se sol·licita que aquesta informació comprengui, de mode llegible i intel·ligible,
confirmació de sobre si s’està tractant o no per part de Freshly Cosmetics, S.L., dades que el
concerneixen i en tal cas, que se li faciliti la següent informació:
●

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
comunicades les dades personals;

●

el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris
utilitzats per a determinar aquest termini;

1

●

la existència del dret a sol·licitar de Freshly Cosmetics, S.L., la rectificació o supressió de dades
personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a si, o a oposar-se a
aquest tractament;

●

el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades;

●

quan les seves dades personals no s’hagin obtingut de la seva persona, qualsevol informació
disponible sobre el seu origen; i

●

L'existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i, almenys en tals
casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les
conseqüències previstes d’aquest tractament para la seva persona.

●

Si les dades personals fossin transferides a un tercer país o a una organització internacional,
sol·licita que Freshly Cosmetics, S.L., informi de les garanties adequades en virtut de l’article 46
del RGPD relatives a la transferència.

A ……………………, a ….. de ……………… de ………..
Signat……………………………
DNI …………………………………

El dret d'accés, consisteix en la petició d'informació sobre les dades de caràcter personal tractades
per Freshly Cosmetics, S.L. Aquest dret s'exerceix davant el Responsable del Tractament que és qui
disposa de les dades. També podrà exercir-se a través de representació legal, i en aquest cas, a més
del DNI de l'interessat o un altre document acreditatiu d'identitat, haurà d'aportar-se DNI o un altre
document acreditatiu d'identitat del representant i document acreditatiu autèntic de la representació
del tercer.

1

