INSTANCIA DE RECTIFICACIÓN DE LIBROS LEGALIZADOS
INSTÀNCIA DE RECTIFICACIÓ DE LLIBRES LEGALITZATS

Borrar / Esborrar

con NIF
amb NIF

D./Dña.
Sr/Sra.
en calidad de
en qualitat de
de la sociedad /entidad
de la societat /entitat
con NIF
amb NIF
EXPONE:
EXPOSA:
Que fueron legalizados en el Registro Mercantil, los siguientes libros:
Que van ser legalitzats al Registre Mercantil, els següents llibres:
Libro
Llibre

Fecha de legalización
Data de legalització

Ejercicio social
Exercici social

Que habiéndose observado errores en la confección de los citados libros, se procede tras su rectificación
a una nueva solicitud de legalización con número de orden siguiente al último legalizado de misma clase.
Que havent-se observat errors en la confecció dels esmentats llibres, es procedeix després de la seva rectificació
a una nova sol·licitud de legalització amb nombre d'ordre següent a l'últim legalitzat de la mateixa classe.
SOLICITA:
SOL·LICITA:
Que se proceda a la legalización de los libros de rectificación que se envían junto a la presente, en el mismo envío
telemático.
Que es procedeixi a la legalització dels llibres de rectificació que s'envien amb la present, al mateix enviament
telemàtic.
Y para que conste expido la presente en
I per que consti expedeixo la present a

Fecha
Data

Firma de la persona indicada en el encabezado / Signatura de la persona indicada a l'encapçalament

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, queda informado de los siguientes:
1. Los datos personales expresados en el presente documento serán incorporados al fichero del Registro y a los ficheros relacionados con este, cuyo responsable último es el Registrador.
Su uso y fin será el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida solo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de
satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral (arts. 2,4,9 y 12 del Título preliminar del RRM e Instrucciones del 29 de octubre de
1996 y 17 de febrero de 1998).
2. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, establecidos en la
Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
3. La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada es condición necesaria para la prestación de estos servicios.
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, queda informat del següent:
1. Les dades personals expressades en el present document seran incorporades al fitxer del Registre i als fitxers relacionats amb aquest, el responsable últim del qual és el Registrador. El
seu ús i fi serà el previst expressament en la normativa registral. La informació en ells continguda solament serà comunicada en els supòsits prevists legalment, o a fi de satisfer les
sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la legislació registral (arts. 2,4,9 i 12 del Títol preliminar del RRM i Instruccions del 29 d'octubre de 1996 i 17 de febrer de 1998).
2. Quan resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició, establerts en la Llei Orgànica citada,
podent exercitar-los dirigint un escrit a l'adreça del Registre.
3. L'obtenció i tractament de les seves dades en la forma indicada és condició necessària per a la prestació d'aquests serveis.

