EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ 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 de rectificació, de conformitat amb el
previst en l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016 i l’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 es procedeixi a acordar la rectificació de les dades personals sobre les quals s'exerceix el dret,
que es realitzi en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, i que se
li notifiqui de forma escrita el resultat de la rectificació practicada.
Que en cas que el Responsable del Tractament acordi, que no és procedent accedir a practicar
totalment o parcialment les rectificacions proposades, se'm comuniqui motivadament, en el 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.
Que si les dades rectificades haguessin estat comunicades prèviament es notifiqui al Responsable del
Tractament de la rectificació practicada, amb la finalitat que també aquest procedeixi a fer les
correccions oportunes perquè es respecti el deure de qualitat de les dades.

A……………………, a ….. de ……………… de ………..
Signat……………………………
DNI …………………………………
El dret de rectificació, consisteix en la petició dirigida al Responsable del Tractament amb la finalitat
que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Hauran
d'especificar-se les dades que se sol·licita que siguin rectificats. 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
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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.
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