DRETS DE L’AUTODETERMINACIÓ INFORMATIVA O ARSOPOL

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades
personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica
saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a
quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d'informació que no
pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal estableix, en els seus articles 13 i següents, els drets de qualsevol persona
afectada o interessada (persona física titular de les dades) en relació amb el
tractament de les seves dades de caràcter personal.
Així mateix, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal regula els drets ARCO en el títol III, articles
del 23 al 36.
Tradicionalment aquests drets eren accés, rectificació, cancel·lació i oposició. El
Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) manté aquests drets i n’incorpora
uns altres.
Actualment, doncs, els drets són:
Dret d’accés: És el dret de la persona a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament
sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i per a quins usos
concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.
Dret de rectificació: És el dret de la persona a que es rectifiquin gratuïtament les
seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
Dret de supressió (inclou l'anomenat dret a l’oblit): És el dret de la persona a que
es suprimeixin gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades,
excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que
pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les
dades. Una vegada passat el termini de prescripció s'han de suprimir les dades.
Dret d’oposició: La possibilitat que té la ciutadania de manifestar la seva voluntat que
les seves dades de salut recollides en el seu historial clínic no siguin posades a
disposició de part del personal o de tot, o que no es duguin a terme determinants
tractaments.
Dret a la limitació del tractament: La persona interessada té dret a obtenir de la
persona responsable del tractament la limitació del tractament de les dades
Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada tindrà dret que les dades
personals es puguin transmetre directament de responsable a responsable, quan sigui
tècnicament possible.

Dret a no ser objecte de declaracions individualitzades: La persona interessada té
dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les
seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell/a o
que l’afecti negativament.
Aquests drets només poden ser exercits per part de les persones titulars de les dades
o bé pel seu/va representant legal.
Així mateix, la consulta de dades personals de terceres persones no estarà permesa si
no s’ha manifestat el consentiment per part d’aquestes prèviament i de forma explícita.
Tampoc està permès l’accés a dades personals de pacients respecte dels/de les quals
no es participi del seu procés assistencial. La realització d’aquestes conductes podria
ser legalment sancionat.

