Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
MODEL DE SOL·LICITUD
EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, responsable de Seguretat, partida de Xirivelleta,
S/N, 46014 VALÈNCIA.
DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra. ................................................................................................................, major d'edat, amb domicili
a ….......................………………………………………………………………………………. CP…..........…..
Localitat ………..................………………………..Província..................................................................... amb
DNI ..........................., del qual adjunta fotocòpia, així com una imatge [foto] actualitzada, per mitjà d’este
escrit manifesta el desig d'exercir el dret d'accés, de conformitat amb l'article 15 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Per al cas que tinga la condició de representant legal [EN EL CAS QUE ACTUE PER SER AQUELLA
MENOR D'EDAT O ESTIGA EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT QUE IMPOSSIBILITE L'EXERCICI
PERSONAL DEL DRET] o com a representant voluntari de la persona de qui es pretén exercitar el dret,
indique també el seu nom, cognoms i adjunte la fotocòpia del DNI, així com els documents que acrediten
la dita condició:
Nom i cognoms: ……………………………………....................…………… DNI ............................................
Per favor, a continuació, indique el lloc, la data i l’hora aproximada en què la seua imatge va ser captada
pel sistema de càmeres o videocàmeres de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Als
efectes, s'entendrà per hora aproximada la referida a una franja horària inferior a seixanta minuts.
…………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………..
SOL·LICITA
1. Que es facilite gratuïtament l'accés als seus fitxers en el termini màxim d'un mes comptador des de la
recepció d'esta sol·licitud, i que si transcorre este termini sense que de forma expressa es conteste la
mencionada petició d'accés s'entendrà denegada. En este cas podrà interposar-se l'oportuna reclamació
davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a iniciar el procediment de tutela de drets, en
virtut de l'article 18 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
2. Que, si la sol·licitud del dret d'accés fóra estimada, es remeta per correu la informació a l’adreça més
amunt indicada en el termini de deu dies des de la resolució estimatòria de la sol·licitud d'accés. O, si es
pot realitzar, perquè no afectar drets de tercers, la data i l’hora en la qual puga acostar-me a les seues
dependències per a la visualització d'imatges.
3. Que es facilite, sempre que no afecte els drets de tercers, l'accés de manera intel·ligible a les dades
[imatges], que sobre la meua persona estan incloses en els seus fitxers, i els resultants de qualsevol
elaboració, procés o tractament, així com l'origen de les dades, els cessionaris i l'especificació dels
concrets usos i finalitats per als quals es van emmagatzemar.
…………………………., ........ d.......................... de 200...
[Sol·licitant]

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Partida de Xirivelleta, s/n, 46014 - VALÈNCIA

