
SOLꞏLICITUD DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 

1. DADES PERSONALS
SOLꞏLICITANT  
Nom i cognoms / Raó social         NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA 

REPRESENTANT 
Nom i cognoms  NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA 

DADES DE CONTACTE 
Adreça 

Codi Postal  Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil  Correu electrònic 

     Vull rebre notificació electrònica d'aquest procediment. A tal efecte, facilito en la present solꞏlicitud l’adreça de 
correu electrònic on rebre els avisos, sense efectes jurídics, del dipòsit de notificacions.  

D’acord amb el que estableix l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General 
de Protecció de Dades -RGPD). 

SOLꞏLICITO la limitació dels següents tractaments de dades personals que m'afecten. 

Dades o tractaments als quals fa referència la solꞏlicitud: 

Motivació de la solꞏlicitud (escolliu una opció): 

Data [Signatura] 

GERENT DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(34) 93 542 20 00. Finalitat: 
Atendre els exercicis de drets en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries 
per atendre la solꞏlicitud de drets així com per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la 
normativa d’arxius i documentació. Legitimació: Obligació legal. Articles 13 i següents del Reglament (UE) 2016/679 General de 
Protecció de Dades. Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura 
de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits 
previstos per la llei. Drets: podeu accedir a les vostres dades; solꞏlicitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la 
portabilitat; oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-
dades/drets . Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per qualsevol consulta, o si considereu 
que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

He impugnat l'exactitud de les dades personals, sol·licito la limitació del seu tractament mentre es resol aquesta 
impugnació.
Considero el tractament il·lícit, m'oposo a la supressió de les dades personals i sol·licito la limitació del seu 
tractament.
La Universitat ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però jo les necessito per 
formular, exercir o defensar reclamacions.
M'he oposat al tractament de les meves dades personals. Sol·licito la limitació del seu tractament mentre es 
resol la sol·licitud.
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