
 

 
 
 

SOL·LICITUD DE BAIXA D’EXPEDIENT  
 
 

En/Na                                                         
domiciliat a 
amb NIF                                 , 
 
 
MANIFESTA 
 
Que és usuari / usuària del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
Que pel motiu   
 
SOL·LICITA  que el seu expedient sigui  DONAT DE BAIXA  de forma 
 

� temporal  
 
� definitiva 
 

 
Des del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Malgrat de Mar del municipi de Malgrat de Mar 
 
S’informa a l’usuari/ària que conforme l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, 
de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, en relació a les seves dades: 
 

• Si la baixa és temporal , les seves dades personals es mantindran degudament bloquejades 
fins a la sol·licitud d’actuació o reincorporació. 
Durant aquest temps, l’usuari/ària podrà exercir davant el Servei els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu 
electrònica del Responsable del tractament www.ajmalgrat.cat o per escrit presencialment, o 
per correu postal a les seves oficines del seu Registre general al Cr. del Carme núm. 30 de 
Malgrat de Mar. 
No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o davant de qualsevol 
altre autoritat de control competent que consideri pertinent. 

• Si la baixa és definitiva , les seves dades personals seran suprimides del tractament a petició 
explícita de l’usuari/ària. 

 
 

I perquè així consti, signen el present document, a Malgrat de Mar,         /        /            . 
 
 
En/Na                  Pel Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
 
 
 
(signatura)                 (signatura i segell) 
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