Ajuntament de Sagunt
Transparència i Protecció de Dades
El Reglament General de Protecció de Dades regula els drets de les persones afectades davant
d’un tractament de les seues dades, i especifica que, com a titulars d’aquestes, poden exercitar
davant de l’Ajuntament de Sagunt els drets d’accés, rectificació, supressió (“dret a l’oblit”),
oposició i limitació al tractament.

En què consisteixen els drets de les persones afectades?
Dret d’accés
La persona afectada té dret a ser informada de:
•

Els fins del tractament, categories de dades personals que es tracten i de les possibles
comunicacions de dades i els seus destinataris.

•

En cas de ser possible, el termini de conservació de les teues dades. En cas de no ser-ho,
els criteris per a determinar aquest termini.

•

Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o
oposar-s’hi.

•

Del dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control.

•

Obtindre una còpia de les dades objecte del tractament.

•

Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les
garanties adequades.

•

De l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i
conseqüències d’aquest tractament.

Ha de distingir-se el dret d’accés dels interessats als expedients administratius que regula la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
així com el dret d’accés regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

Dret de rectificació
La persona afectada té dret a rectificar les dades inexactes, i que es completen les dades
personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (“dret a l’oblit”)
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Amb el seu exercici la persona afectada pot sol·licitar la supressió de les dades personals sense
dilació deguda quan concórrega algun dels supòsits previstos. Per exemple, tractament il·lícit de
dades, o quan haja desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.
No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en què no procedirà aquest dret. Per
exemple, quan haja de prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Dret a la limitació del tractament
Permet a persona afectada:
1. Sol·licitar al responsable que suspenga el tractament de dades quan:
•

S’impugne l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel
responsable.

•

L’afectat ha exercitat el seu dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si
els motius legítims del responsable prevalen sobre l’afectat.

2. Sol·licitar al responsable que conserve les dades personals quan:
•

El tractament de dades siga il·lícit i l’afectat s’opose a la supressió de les seues dades i
en sol·licite en el seu lloc la limitació de l’ús.

• El responsable ja no necessita les dades per als fins del tractament però l’afectat sí que
els necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret d’oposició
La persona afectada pot oposar-se al tractament:
•

Quan per motius relacionats amb la seua situació personal, ha de cessar el tractament
de les seues dades llevat que s’acredite un interés legítim, o siga necessari per a
l’exercici o la defensa de reclamacions.

•

Quan el tractament tinga com a objecte el màrqueting directe.

Com poden exercir els seus drets?
Pot exercir els seus drets per mitjà d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Sagunt i hauran de
presentar-ho per registre d’entrada:
•

Presencialment, en qualsevol de les oficines del Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà
(S.A.I.C.) de l’Ajuntament de Sagunt:
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- Edifici Administratiu: Carrer Camí Reial, 65. CP 46500 Sagunt.
- Tinença d’Alcaldía: Carrer Progrés, 37. CP 46520 Port de Sagunt.
•

Telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt, es pot
accedir directament al tràmit des d’aquest enllaç:
https://sagunt.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=1980;

•

O bé, en qualsevol dels llocs descrits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

•

També podran posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de
l’Ajuntament a través de l’adreça de correu electrònic dpo@aytosagunto.es

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i, en tot cas,
sempre que ho considere oportú, podrà presentar una reclamació davant de l’autoritat de
control competent, que en aquest cas serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(https://www.aepd.es).

