
 

DADES DEL SOL.LICITANT 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE/Passaport:  

Adreça: 

Adreça de Correu Electrònic: 
 
DADES DEL RESPONSABLE O DE L’ ENCARREGAT DEL TRACTAMENT  

Nom: Operdata Solutions S.L. 

NIF/CIF: B17998204    Adreça: C/ Sèquia 11, 3ª planta - 17001 - Girona 

Adreça de Correu Electrònic: operdata@operdata.es  

 
Acompanyant fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat i per mitjà del present escrit, 
manifesta el desig d'exercir el seu dret de limitació, de conformitat amb l'article 18 del 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril. 

 
SOL.LICITA: 

Que es limiti el tractament de les meves dades personals, tenint en consideració: 

 

      Que el tractament és il·lícit i m'oposo a la seva supressió.  

      Que el responsable ja no necessita les meves dades personals per a les finalitats per als quals 
van ser recaptats, però els necessito per a la formulació, exercici o defensa de les meves 
reclamacions. 

 

Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d'un mes, i 
que es comuniqui aquesta limitació a cadascun dels destinataris 

 
En el cas que l'encarregat o responsable del tractament consideri que aquesta limitació 
procedeix, ha d'informar l'interessat abans de l'aixecament de la mateixa i si no procedeix, el 
comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini assenyalat en el Reglament (UE) 
2016/679, en aquest cas s'interposarà l'oportuna reclamació davant l'Autoritat de Control per a 
iniciar el procediment de tutela de drets. 

 
A  ___________ a _______ de __________________ de 20 ____ 

 

Signatura de l’ interessat: 

 
 

DRET DE LIMITACIÓ 



INSTRUCCIONS PER LA COMPLIMENTACIÓ DELS MODELS RELACIONATS AMB EL DRET DE 

LIMITACIÓ 

1.  L'interessat tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan: 
1. L'interessat impugni l'exactitud de les dades, durant un termini que permeti a verificar 

l'exactitud d'aquests; 
2. El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió, sol·licitant en el seu lloc la 

limitació; 
3. Ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti 

per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions; 
4. L'interessat s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims prevalen 

sobre els de l'interessat. 

2.  Comunicarà qualsevol limitació del tractament de dades personals a cadascun dels destinataris 
als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç 
desproporcionat.  S'informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita. 

3.  És necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui 
considerat vàlid en dret, perquè el responsable del tractament pugui realitzar la comprovació 
oportuna.  

4.  El termini de contestació a la seva sol·licitud, que és de màxim un mes des de la seva recepció, 
podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre 
de sol·licituds rebudes. S'informarà el sol·licitant de qualsevol d'aquestes  pròrrogues en el termini 
d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació. 

5.  Quan el sol·licitant presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per 
mitjans electrònics en format d'ús comú quan sigui possible, tret que el sol·licitant indiqui que es 
faciliti d'una altra manera.  

6.  En cas que no donés curs a la sol·licitud efectuada mitjançant el present formulari, l'informarà 
sense dilació, i no mes tard d’haver transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les 
raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'autoritat de 
control (en el cas d'Espanya, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) i d'exercitar 
accions judicials 

7.  La informació facilitada, així com tota comunicació i qualsevol sol·licitud exercida conforme a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades seran a títol gratuït. Quan les sol·licituds 
siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, 
podrà: 

 Cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius afrontats per a 
facilitar la informació o la comunicació o realitzar l'actuació sol·licitada, o 

 Negar-se a actuar respecte de la sol·licitud. 

8.  Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades 
només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el 
consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb 
la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès 
públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre. 

9.  Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà 
informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació. 


