
  
 

RECTIFICACIÓ DE LLIBRES LEGALITZATS 
 
 

D./D.ª  

en qualitat de 

de la mercantil                                                                                                                              amb NIF  

 
EXPOSA: 
 

 Que van ser legalitzats en el Registre Mercantil els llibres, que a continuació es relacionen, pertanyents a la 

societat  

- Llibre                                                       Data de legalització                                                         Exercici social  

- Llibre                                                       Data de legalització                                                         Exercici social  

- Llibre                                                       Data de legalització                                                         Exercici social  

Que, havent-se observat determinats errors en la confecció d'aquests, es procedeix després de la seua rectificació, 

a una nova sol·licitud de legalització d'aquests per via telemàtica. 

    I SOL·LICITA: 

Que, previs els tràmits oportuns, es procedisca a la legalització dels llibres de rectificació en els termes que consten 
en el referit enviament telemàtic. 

 

 
      A l'efecte del RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació  d'aquestes dades, queda informat que: 1. Les dades personals expressades en la present sol·licitud seran objecte de tractament 
i incorporats als Llibres i arxius del Registre, el responsable del qual és el Registrador, sent l'ús i fi del tractament els recollits i previstos expressament en la normativa 
registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament. 2. La informació en ells continguda només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o a fi 
de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la normativa registral, així com per a facturar els serveis sol·licitats. 3. El període 
de conservació de les dades es determinarà d'acord als criteris establits en aquesta normativa registral, resolucions de la DGRN i instruccions col·legials. En el cas de la 
facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord a la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre podrà conservar les dades per un temps 
superior als indicats conforme a aquests criteris normatius en aquells supòsits en què siga necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació 
servei. 4. Quan resulte compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació i portabilitat establits en el RGPD, podent exercitar-los dirigint un escrit a Gran Via Marqués del Turia núm. 57-baix, València-46005.                             

 

En                                                    , el               de                                   de                              

Signat 
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