
 
DADES DEL SOL.LICITANT  

Nom y 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 seu desig d'exercir el seu dret a no ser objecte de decisions individuals 
automatitzades, de conformitat amb l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril. 

 
SOL.LICITA: 
 

No ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració 
de perfils, que em produeixi efectes jurídics o m'afecti significativament de manera similar, en 
particular en els següents aspectes:  

 

 Que s'adoptin les mesures necessàries per a salvaguardar els meus drets i llibertats, així 
com els meus interessos legítims, el dret a la intervenció humana i que pugui exposar el 
meu punt de vista i impugnar la decisió, tot això en el cas que el tractament de les meves 
dades personals es fonamenti en la celebració o execució d'un contracte, o bé en el meu 
consentiment explícit. 

 Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d'un 
mes. 

 
A  ___________ a _______ de __________________ de 20 ____ 

 

Signatura de l’interessat: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRET DE DECISIONS AUTOMATITZADES 



INSTRUCCIONS PER AL COMPLIMENT DEL FORMULARI DEL DRET A NO SER OBJECTE DE 
DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES 
 
Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament 
automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l'afecti 
significativament de manera similar. 
 
Aquest model s'utilitzarà per l'afectat quan no desitgi ser objecte d'una decisió basada únicament 
en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o 
l'afecti a un. 
 
També s'utilitzarà a l'efecte de que el tractament es fonamenti en la celebració o execució d'un 
contracte, o en el consentiment explícit de l'afectat, amb la finalitat que s'adoptin les mesures 
necessàries per a salvaguardar els seus drets i llibertats, així com els seus interessos legítims, el 
dret a la intervenció humana i que pugui exposar el seu punt de vista i impugnar la decisió. 
  
Serà necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui 
considerat vàlid en dret, en aquells supòsits en què el responsable tingui dubtes sobre la seva 
identitat. En cas que s'actuï a través de representació legal haurà d'aportar-se, a més, DNI i 
document acreditatiu de la representació del representant. 
 
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades no disposa de les seves dades personals i només pot 
facilitar les dades de contacte dels Delegats de Protecció de Dades de les entitats obligades a 
designar un que haguessin comunicat el seu nomenament a l'Agència. També pot facilitar 
aquestes dades de contacte respecte a aquelles entitats que hagin designat un Delegat de forma 
voluntària i l'hagin comunicat.  
 
El titular de les dades personals objecte de tractament ha de dirigir-se directament davant 
l'organisme públic o privat, empresa o professional del qual presumeix o té la certesa que posseeix 
les seves dades.  
 
Perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pugui tramitar la seva reclamació en cas de no 
haver estat atesa la seva sol·licitud d'exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals 
automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, resulta necessari que el responsable no hagi 
respost a la seva sol·licitud en el termini d'un mes, i cap aportació dels següents documents: 
 
 

 la negativa del responsable del tractament al dret a no ser objecte de decisions 
individuals   automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.  

 còpia segellada pel responsable del tractament del model de petició de no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.  

 còpia del model de sol·licitud d'exercici del dret a no ser objecte de decisions 
individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, segellada per l'oficina de 
correus o còpia del resguard de l'enviament per correu certificat. 

 qualssevol altres mitjans de prova facilitats pel responsable del tractament i dels 
quals es pugui deduir la recepció de la sol·licitud. 

 

 

 
 


