Reglament (UE) 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. (RGPD).
Article 15. Dret d’accés de l’interessat
1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si
s'estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes
dades i a la informació seguent:
a) Les finalitats del tractament;
b) Les categories de dades personals de què es tracta;
c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es
comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers països o
en organitzacions internacionals;
d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible,
els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals
relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el
tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
f) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol
informació disponible sobre el seu origen;
h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què
es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de
facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la
importància i les conseqü ències previstes d’aquest tractament per a
l'interessat.
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2. Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a
la transferència, en virtut del que disposa l’article 46.
3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals
objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el
responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius.
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Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest
sol·liciti que es faci d'una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format
electrònic d'ús comú.
4. El dret d’obtenir còpia esmentat a l'apartat 3 no afecta negativament els drets i les
llibertats dels altres.
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