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 21. Dret d’oposició
1. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposarse que les dades personals que l’afecten siguin objecte d'un tractament basat en el
que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils d’acord
amb aquestes disposicions. El responsable del tractament ha de deixar de tractar
aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al
tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat,
o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe,
l'interessat té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals
que l’afecten, inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat.
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3. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les
dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.
4. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret
establert als apartats 1 i 2 s’ha d’esmentar explícitament a l'interessat i s’ha de
presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.
5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i sens
perjudici del que disposa la Directiva 2002/58/CE, l'interessat pot exercir el seu dret a
oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.
6. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o
amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, per motius
relacionats amb la seva situació particular l'interessat té dret a oposar-se al
tractament de dades personals que l’afecten, tret que sigui necessari per complir una
missió realitzada per raons d'interès públic.
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