
www.uib.cat 

 

 

1 

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 17. Dret de supressió 
 
1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, 
la supressió de les dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir 
sense dilació indeguda, quan hi concorre alguna de les circumstàncies segü ents: 

a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les 
quals van ser recollides o tractades d’una altra manera. 

b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de 
conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb l'article 9, apartat 2, 
lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic. 

c) L'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi 
prevalen altres motius legítims per al tractament o l'interessat s'oposa al 
tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 2. 

d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament. 
e) Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal 

establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el 
responsable del tractament. 

f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la 
societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1. 

2. Si el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i, en virtut del 
que disposa l'apartat 1, està obligat a suprimir aquestes dades, tenint en compte la 
tecnologia disponible i el cost d’aplicar-la, el responsable del tractament ha d’adoptar 
mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que 
estan tractant aquestes dades de la sol·licitud de l'interessat de suprimir qualsevol 
enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existent. 

3. Els apartats 1 i 2 no s’apliquen quan el tractament és necessari: 

a) Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació. 
b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada 

pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable 
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del tractament, o per complir una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable. 

c) Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb 
l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3. 

d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o 
històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, 
en la mesura en què el dret esmentat a l'apartat 1 pot fer impossible o 
obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o 

e) Per formular, exercir o defensar reclamacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


