
 

 

Instrucións para o Exercicio de Dereitos do Interesado 

O formulario que atopará na seguinte páxina é a vía que estableceu o Grupo ENCE para o exercicio dos 

dereitos do interesado (Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición 

automatizada,  Portabilidade e Limitación de Tratamento), en cumprimento co novo regulamento europeo de 

Protección de Datos Persoais,  GDPR. 

Existen dous métodos para facernos chegar a solicitude do exercicio dos dereitos do interesado: 

A) BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. O procedemento é o seguinte (todos os pasos son necesarios):  

1. Imprimir e cumplimentar o formulario 

2. Firmar e escanear o formulario 

3. Incluir unha fotocopia do seu DNI ou documento alternativo que acredite a sua identidade (se 

actúa en representación dun terceiro, incluiranse copias do DNI do representante e do documento 

acreditativo da representación do interesado). 

4. Enviar ambos documentos ao buzón de correo electrónico: lopd@ence.es 

 

B) CORREO POSTAL. O procedemento é o seguinte (todos os pasos son necesarios):  

1. Imprimir e cumplimentar o formulario 

2. Firmar o formulario 

3. Incluir unha fotocopia do seu DNI ou documento alternativo que acredite a súa identidade (se 

actúa en representación dun terceiro, incluiránse copias do DNI do representante e do documento 

acreditativo da representación do interesado). 

4. Enviar os documentos á dirección: C/Beatriz de Bobadilla, Nº14, 4ª Planta, 28040, Madrid. 
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 Formulario para o Exercicio dos Dereitos do Interesado  

☐D.  ☐Dña.            NIF/CIF:  

Domicilio: 

CP:         Provincia:         Localidade: 

Teléfono:            Correo electrónico: 

Indique qué tipo de relación ten có Grupo ENCE: 

☐ Inscrito en Web ☐ Currículo ☐ Selección de Persoal ☐ Proveedor ☐ Cliente 
 

☐ Contacto ☐ Empleado do Grupo ENCE ☐ Outras (especificar) 

Solicitar exercitar o dereito de (marcar a casilla correspondente): 

☐Acceso, para ser informado sobre os datos de carácter personal que poidan poseer. 

☐Rectificación, dos seguintes datos de carácter persoal que son erróneos ou excesivos actualmente: 

 

☐Cancelación ou Olvido, dos seguintes datos de carácter persoal: 

 

☐Oposición, ao tratamento dos datos de carácter persoal para as seguintes finalidades: 

☐Remitirlle información ou comunicacións 

☐Outras (especificar)  

☐Limitación ao Tratamento dos seguintes datos de carácter persoal que non se aplicarán ás operacións do 

tratamento: 

 

☐Portabilidade dos seguintes datos de carácter persoal. O interesado tendrá dereito a tramitar os seus datos 

a outro responsable ou ao interesado: 

 

☐Oposición á toma de decisións automáticas, dos siguientes datos persoais para non ser suxeito dunha 

decisión basada únicamente nun procesamento automatizado, incluida a elaboración de perfís. 

 

 

Firmar: 

Autorízase o tratamento dos datos de carácter persoal facilitados, así como de todos aqueles que se soliciten durante o proceso, segundo establécese no Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello. Estes serán  tratados polo  Grupo ENCE  C/Beatriz de  Bobadilla  Nº14, 4ª Planta, 28040, Madrid – (+34) 91 337 85 00 – 

lopd@ence.es como responsable do tratamento. Os datos son tratados coa finalidade de dar resposta aos dereitos do interesado. Os datos persoais tratados foron proporcionados 

polo propio interesado ou o seu representante legal. Os datos de carácter persoal obxecto de tratamento son datos de contacto dos interesados. Os datos persoais proporcionados 

conservaranse mentres non se solicite a súa supresión por parte do interesado ou o seu representante legal. Infórmase, ao interesado de que non se cederán os seus datos a 

terceiros, salvo obrigación legal. Cando se produza calquera alteración ou modificación nos datos de carácter persoal o interesado deberá poñelo en coñecemento de ENCE con 

moita brevidade. O interesado poderá exercer os seus dereitos cumprimentando o presente formulario e enviándoo á dirección de correo anteriormente indicada. ENCE procederá 

a dar unha resposta á solicitude nun prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. 


