
Drets ARCO-Cancel·lació 

Amb aquesta petició sol·licitau la cancel·lació d’una dada que resulti innecessària o no pertinent per a la finalitat per a la qual 
fou recollida. La dada serà bloquejada, és a dir, identificada i reservada amb la finalitat d’impedir-ne el tractament. 
Transcorregut el termini de deu dies sense que de forma expressa s’hagi contestat a la vostra petició, la podreu entendre 
desestimada als efectes de la interposició de la reclamació prevista a l’article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999. 

 

 
 
Universitat de les 
Illes Balears 
 
Formulari per exercir el dret de cancel·lació 
en fitxer de dades de caràcter personal 

 
 

 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
 
Nom i cognoms: _______________________________________________________ 
DNI o equivalent: ________________________ Tel. de contacte: ________________ 
Adreça electrònica: _____________________________ Fax: ___________________ 
 
Domicili: _____________________________________________________________ 
Municipi: ________________________________ Codi postal: __________________ 
 

 

 
DADES DEL / DE LA REPRESENTANT 
 
Nom i cognoms: _______________________________________________________ 
DNI o equivalent: ______________________ Tel. de contacte: __________________ 
Adreça electrònica: _____________________________ Fax: ___________________ 
 
Domicili: _____________________________________________________________ 
Municipi: ________________________________ Codi postal: __________________ 
 

 
DOCUMENTS QUE APORTA 
 
o Fotocòpia del DNI, passaport o document que identifica la persona interessada 
o Instrument electrònic equivalent que identifica la persona interessada 
o Fotocòpia del DNI, passaport o document que identifica el/la representant 
o Instrument electrònic equivalent que identifica el/la representant 
o Document o instrument electrònic que acredita la representació 
 

(La utilització de signatura electrònica identificativa de l’afectat/ada eximeix de la presentació de 
fotocòpies del DNI o document equivalent) 

 
o Documentació justificativa de la cancel·lació sol·licitada: 
 
 

 



 
 
 

 
DADES LA CANCEL·LACIÓ DE LES QUALS SOL·LICITA 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
ÒRGAN/SERVEI AL QUAL ADREÇA LA SOL·LICITUD1 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
En exercici del dret de cancel·lació, de conformitat amb el que preveuen l’article 16 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, el capítol III del títol III del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i la norma tercera 
de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, relativa 
a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació, 
 
DEMANA: 
 
Que es faci efectiva la cancel·lació de les dades personals sobre les quals s’exerceix 
el dret, incloses al fitxer «___________________________________ 
__________________________________________________________________», 
que la cancel·lació es faci en el termini de deu dies posteriors a la recepció d’aquesta 
sol·licitud i que li sigui notificat el resultat de la cancel·lació practicada o els motius 
pels quals no s’accedeix a la petició.  
 

 
 ,   d  de 20 
 
Firma de la persona que exerceix el dret,  
 
 
 
 
 

                                                
1 Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’exerceixen davant la Secretaria General, llevat de dades incloses al fitxer «Sindicatura de 
Greuges» o de dades facilitades a l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR). 


