SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
(Camps obligatoris)
1. Identificació de la persona sol·licitant:
a. Persona física:
Nom:

Cognom:

Adreça:
Municipi:

Codi postal:
DNI o NIE:

b. Persona jurídica:
Raó social:
Adreça:
Municipi:

Codi postal:
NIF:

Dades personals de qui actua en la seva representació:
Nom:

Cognom:

Càrrec:
Adreça:
Municipi:

Codi postal:
DNI o NIE:

2. Identificació de la informació que se sol·licita:

3. Forma o format en el que es precisa tenir la informació:

4. Adreça de contacte, preferentment electrònica:

El CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA és el responsable del tractament de les vostres dades
personals, les quals seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27
de abril (GDPR) y la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia
dels drets digitals (LOPDGDD).
Les seves dades personals proporcionades mitjançant el present contracte seran tractades únicament per a
la prestació del servei, la gestió de la relació contractual i per a comunicacions del vostre interès. Així
mateix, es conservaran sempre que hi hagi un interès comú per mantenir la fi del tractament, i quan ja no
sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
pseudonimització de les dades o la destrucció total. L’informem que no comunicarem les vostres dades a
tercers, excepte obligació legal. Així mateix, us recordem que teniu dret a exercir l'accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al seu tractament, i a retirar el
consentiment per rebre el nostre butlletí electrònic en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a
info@barcelonaturisme.com. Per últim, podreu presentar una reclamació davant l'autoritat de control
(www.agpd.es) si considereu que el tractament no s'ha ajustat a la normativa vigent. Per a més informació
consulteu la nostra política de privacitat.

