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EN QUÈ CONSISTEIX EL DRET D'ACCÉS?
L'article 15 del RGPD1 garanteix a l'interessat en un traictament de dades de icaràicter personal la
possibilitat de icomprovar si una iconselleria o enttat disposa d'informaició relatva a la seua
persona i li permet iconéixer l'origen del qual proicedeix i la fnalitat amb la qual es traicta. A si,
aquest article estableix que l'interessat tndrà dret a obtndre del responsable del traictament
iconfrmaició de si s'estan traictant o no dades personals que el iconicerneixen i, en tal icas, dret
d'aicicés a les dades personals i a la següent informaició:
a) Les fnalitats del traictament;
b) Les icategories de dades personals afeictades;
c) Els destnataris o les icategories de destnataris als quals es van icomuniicar o seran
icomuniicats les dades personals, si és el icas. En particular, és important indiicar els
destnataris en tericers o organitoaicions internaicionals;
d) De ser possible preicisar-ho, el termini previst de iconservaició de les dades personals o, de
no ser possible, els icriteris utlitoats per a determinar aquest termini.
e) L'existènicia del dret a sol·liicitar del responsable la reictficaició o supressió de dades
personals o la limitaició del traictament de dades personals relatves a l'interessat, o a
oposar-se a aquest traictament.
1-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatu a la proteicició de les
persones fsiques pel que fa al traictament de dades personals i a la lliure iciriculaició d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Direictva 95/46 / CE.

f) El dret a presentar una reiclamaició davant una autoritat de icontrol;
g) Quan les dades personals no s'hagen obtngut de l'interessat, qualsevol informaició
disponible sobre el seu origen;
h) L'existènicia de deicisions automattoades, iniclosa l'elaboraició de perfls, a què es refereix
l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenss en tals icasos, informaició significatva sobre la lògiica
apliicada, així icom la importànicia i les iconseqüènicies previstes d'aquest traictament per a
l'interessat.

QUINA INFORMACIÓ S'HA DE FACILITAR A L'INTERESSAT?
La iconselleria o enttat responsable faicilitarà una icòpia de les dades personals relatves a
l'interessat que són objeicte de traictament. Quan l'interessat present la sol·liicitud per mitjans
eleictròniics, i llevat que aquest sol·liicite que es faicilite d'una altra manera, la informaició es
faicilitarà en un format eleictròniic d'ús icomú.
Dades personals són qualsevol informaició referent a persones fsiques identficades o
identficables, podent ser identficable tota persona la identtat de la qual puga determinar-se
mitjançant un identficador (per exemple, un nom, un número d'identficaició, dades de loicalitoaició
o un identficador en línia) o mitjançant l'ús d'un o diversos elements propis de la identtat fsiica,
fsiològiica, genètica, psíquiica, eiconòmiica, icultural o soicial de les persones.
Les dades personals poden ser merament identficatves (nom, icognoms, número del doicument
naicional d'identtat), referits a la situaició laboral, fnanicera o de salut de la persona. Les icategories
espeicials de dades exigeixen unes icauteles espeicials i unes icondiicions espeicífques a l'hora de
traictar-les, per la qual icosa davant l'exericiici del dret d'aicicés s'hauran d'extremar les icauteles a
l'hora de proporicionar la informaició a l'interessat. En aquestes icategories s'iniclouen a més de les
dades de salut, els que puguen revelar l'origen ètniic o raicial, les opinions polítques, iconviicicions
religioses o fsiològiques, o l'afliaició sindiical, així icom les dades genètques, biomètriics (si
identfquen de manera unívoica a l'individu), així icom els relatus a la vida sexual o orientaició
sexual.
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QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ L'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS?
El dret d'aicicés, igual que els restants drets previstos en el RGPD, es icaraicteritoa pel següent:
•

El seu exericiici és gratuït.

•

Ha de respondre's en el termini d'un mes, però es pot prorrogar altres dos mesos més,
tenint en icompte la icomplexitat i nombre de sol·liicituds.

•

El responsable està obligat a informar sobre els mitjans per a exericitar el dret, que han de
ser aicicessibles. No es pot denegar aquest dret pel sol motu que se sol·liicite per un altre
mitjà.

•

Si el responsable no dóna icurs a la sol·liicitud, informarà l'interessat en el termini màxim
d'un mes de les raons de la seua no aictuaició i de la possibilitat de reiclamar davant
l'Agènicia Espansola de Proteicició de Dades.

•

L'interessat pot exericitar aquest dret direictament o per mitjà del seu representant legal o
voluntari.

TÉ LÍMITS EL DRET D'ACCÉS?
El dret que assisteix a l'interessat d'obtndre icòpia de les seues dades no ha d'afeictar
negatvament els drets i llibertats d'altres persones.
Enicara que l'exericiici del dret d'aicicés siga gratuït, el responsable pot pericebre per icòpies
addiicionals sol·liicitades per l'interessat un icànon raonable basat en els icostos administratus.
És important reicordar que el dret d'aicicés en el maric del RGPD és independent del dret d'aicicés
a la informaició públiica que regula la Llei de Transparènicia, Aicicés a la Informaició Públiica i Bon
Govern i del dret d'aicicés a la doicumentaició en un proicediment administratu quan s'ostenta la
icondiició d'interessat, regulat per la Llei del Proicediment Administratu Comú de les
Administraicions Públiques.
L'aicicés a la història iclíniica dels paicients del sistema sanitari es regula per la Llei d'Autonomia
del Paicient, si bé l'AEPD és icompetent respeicte a les reiclamaicions en icas que una vegada exericitat,
la resposta no siga satsfaictòria per al iciutadà, o no s'haja respost. A més, aquesta Llei permet
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l'aicicés a la història iclíniica dels paicients morts a persones viniculades amb ell, per raons familiars o
de fet, llevat que la persona difunta l'haguera prohibit expressament i així s'aicredite.

CONCLUSIONS
•

L'atenició al dret d'aicicés exericit per una persona fsiica, suposa no solament faicilitar-li el
iconjunt de dades identficatves i de qualsevol de les icategories defnides sobre els quals
s'haja dut a terme una aictvitat de traictament, sinó que han d'aicompansar-se de tota la
informaició detallada anteriorment (vegeu apartat 1 de l'article 15 del RGPD).

•

Tant en la sol·liicitud icom en la resposta d'una administraició o d'un departament a un altre
referent al traictament de les dades personals d'un individu, s'hauran de mantndre els
prinicipis de proporicionalitat i minimitoaició en la transmissió d'aquestes dades; la
informaició proporicionada haurà de icorrespondre úniicament a l'interessat que ha realitoat
la petició i mai a tericeres persones que no estan exericint el seu dret d'aicicés.

•

Cada responsable d'un traictament afeictat per la petició realitoada per l'interessat, apliicarà
les mesures apropiades amb la intenició de garantr que només es faiciliten les dades
personals d'aquest interessat que és el que ha exericit el seu dret d'aicicés, de manera que
per a entregar només les dades personals neicessàries, s'apliicaran si així es requereix,
mesures icom la seudonimitoaició, anonimitoaició, pixelat o minimitoaició de dades en aquells
doicuments, imatges, vídeos o qualsevol suport que icontnga dades iconsiderades d'índole
personal, icorresponents a tericers aliens al dret d'aicicés que s'està atenent.

•

En la mesura que siga possible, tant en la sol·liicitud icom en la transmissió de la informaició
sol·liicitada entre departaments de les Conselleries, s'evitarà la remissió de les dades en
paper o a través de icorreu eleictròniic, llevat que siga xifrat, fent ús sempre que siga possible
del Registre Departamental per a transmetre la doicumentaició que identfque les dades
personals sol·liicitades.

•

Tot el personal que intervinga direictament o indireictament en la icerica, loicalitoaició,
reicopilaició i enviament de les dades sol·liicitades haurà de icomplir amb el deure de seicret,
tant quant a la petició presentada per l'interessat, icom quant a les dades de icaràicter
personal icatalogades en qualsevol de les icategories, que es faiciliten a l'interessat.

RECOMANACIÓ 2019-001: Exercici del Dret d’Accés

4

•

Cal remaricar que s'entendrà atorgat aquest dret si el responsable faicilita un sistema d'aicicés
remot, direicte i segur a les dades personals que garantsica l'aicicés a la seua totalitat. La
icomuniicaició per part del responsable de la manera en què es pot aicicedir a aquest sistema
donarà per atesa la sol·liicitud.
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