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Sol·licitud de baixa a Serveis 
Dades de l’ens sol·licitant
Responsable del Servei
El responsable del Servei és l’interlocutor principal amb el Consorci AOC per a tot el relacionat amb la baixa al servei (es recomana que es designi més d’un responsable).
 Responsable
/
Sol·licitud de baixa del Servei
, com a Secretari/a o Representant legal de l’ens, declara
Nom del servei que s’ha de donar de baixa.
sota la seva responsabilitat que, d’acord amb l’establert en les condicions generals i/o específiques dels serveis del Consorci AOC,                
Nom del servei que s’ha de donar de baixa.
en data
Nom del servei que s’ha de donar de baixa.
va aprovar sol·licitar la baixa del 
Nom del servei que s’ha de donar de baixa.
 servei: 
Nom del servei que s’ha de donar de baixa.
Destrucció i retorn de les dades personals
Cal triar una de les dues opcions següents: 
Tractament de dades personals
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en endavant LOPD, s'informa que les dades i la informació recollides en aquest formulari, així com els que s'originin en el seu desenvolupament, són necessàries per a la gestió del servei i s’incorporen a un fitxer anomenat “Serveis”, del que és titular i responsable el Director Gerent del Consorci AOC,  la finalitat i els usos del qual és la gestió dels serveis prestats pel Consorci AOC, la comunicació de qualsevol aspecte relacionat amb els serveis que presta el Consorci, els actes divulgatius a dur a terme, així com realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis.
 
En relació a les dades de caràcter personal del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest formulari, el sotasignat declara sota la seva responsabilitat que han estat informats prèviament i han consentit la cessió de les seves dades personals, l’abast de la comunicació, així com el tractament que realitzarà el Consorci en la prestació del Servei, d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.
 
Així mateix, s'informa que l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) sobre  aquestes dades personals davant del responsable del fitxer, mitjançant el procediment de tramitació electrònica emplenant els corresponents formularis ubicats a la seu electrònica del Consorci AOC disponibles a https://www.seu.cat/consorciaoc  o presentant la sol·licitud a les oficines del Consorci AOC ubicades al carrer Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 de Barcelona.
, 
de/d' 
de 
Informació sobre la Baixa
Un cop efectuada la sol·licitud de retorn de les dades, el Consorci AOC disposarà d’un termini de 3 mesos per fer efectiu el seu retorn. El Consorci AOC comunicarà a l’ens el format de les dades retornades, el qual vindrà determinat per la naturalesa del servei prestat i el suport físic o electrònic amb el qual s’efectuarà la seva devolució, que es trobarà condicionat en funció del volum de la informació generada i de la criticitat de les dades contingudes. 
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