Full de petició
Dades d’identificació
Nom i cognoms (persona física) / raó social (persona jurídica)

DNI/NIE/passaport/NIF

Adreça electrònica

Telèfon

Adreça postal de contacte

Número de petició

Exposo i sol·licito

Adjunteu un arxiu:

Localitat i data
Signatura

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades (RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018), us informem que l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, com a responsable del tractament de les dades de contacte, tractarà les dades facilitades per
gestionar la vostra petició i per dur a terme les accions necessàries per a tramitar-la, així com per a finalitats estadístiques legitimades per a l’exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament de les dades de contacte. Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d’obligació legal i seran conservades mentre
duri la finalitat del servei i durant els terminis legalment previstos. En cas que vulgueu exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició o de limitació del
tractament, ho heu de fer dirigint-vos a l’adreça electrònica atm@atm.cat. De la mateixa manera, si considereu que els vostres drets de protecció de dades han estat
vulnerats, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat). Finalment, respecte de la política de privacitat
d'aquest consorci, adreceu-vos a l’adreça electrònica atm@atm.cat per obtenir-ne més informació.
Informació bàsica sobre protecció de dades i el seu tractament
Responsable del tractament: Autoritat del Transport Metropolità.
Finalitat: gestionar la vostra petició i dur a terme les accions necessàries per a tramitar-la, així com finalitats estadístiques legitimades per a l’exercici de poders públics
conferits.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió, la limitació o l’oposició al tractament quan sigui
procedent. Per exercir els vostres drets, dirigiu-vos a l’adreça electrònica atm@atm.cat.
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l’apartat «Protecció de dades» de la pàgina web www.T-mobilitat.cat.

