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Objecte del protocol:   
 
 
• Garantir que tots els professionals d’atenció a la ciutadania disposin de la 

informació i les eines per informar adequadament a la ciutadania sobre els 
seus drets i com exercir-los. 

• Donar les directrius d’actuació per a la gestió de les sol·licituds d’exercici       
dels drets ARCO respecte a les dades personals contingudes a fitxers de 
l’ICS. 

• Les persones destinatàries dels documents són: Unitat d’Atenció a la       
Ciutadania, responsables de Seguretat Territorials, Sistemes d’Informació 

      de l’ICS , responsables dels fitxers o en qui tinguin delegada la       
 competència.  
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Drets de la Ciutadania 

 
• Dret d’accés: a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació       

sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat       
i quins usos concrets, d’on s’han tret si s’han comunicat o es       
pretenen comunicar i a qui. 

• Dret de rectificació: a rectificar gratuïtament les seves dades       
personals quan siguin errònies o incompletes. 

• Dret de cancel·lació: a suprimir gratuïtament les seves dades       
personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries,       
quan es conservin un temps superior al que pertoqui o siguin       
contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les       
dades i un cop passat el termini de prescripció s’hauran  de       
suprimir. 
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• Dret d’oposició: 
 
 1. consisteix en la facultat del o de la titular 
de les dades per dirigir-se a la persona 
responsable del fitxer i sol·licitar 
gratuïtament que deixi de tractar les dades 
quan ho estigui fent sense el seu 
consentiment. 
 
2. Es tracta de la possibilitat que te la 
ciutadania de manifestar la seva voluntat de 
que les seves dades administratives i/o de 
salut recollides al seu historial mèdic no 
siguin posades a disposició de part del 
personal o de tot, o que no s’hi duguin a 
terme determinats tractaments . 
 
       

3. Ha de donar un motiu de pes i no una 
mera al·legació. Els professionals sanitaris 
avaluaran la sol·licitud i el criteri mèdic 
acabarà sent determinant. 
 
4. El dret d’oposició no comporta 
necessàriament bloquejar, eliminar       ni 
esborrar dades personals, sinó oposar-se a 
que es faci un determinat tractament de les 
mateixes. 
 
5. Cal tenir present una especial atenció a 
les dades que tenen a veure amb les 
malalties de declaració obligatòria i brots 
epidèmics, on l’ordenament jurídic obliga 
els professionals a comunicar-les per 
l’impacte en terceres persones. 
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Qui pot exercir el dret 
 

• La mateixa persona afectada o interessada, que ha de tenir més de 14 anys, i 
 no estar incapacitada legalment. 
 
• Un representant legal, si la persona està incapacitada, és menor d’edat, 

menor de 14 anys o major de 14, si la llei ho exigeix. 
 
• Un representant designat voluntàriament per la persona afectada o 

interessada. 
 
     Els dos últims supòsits s’han d’acreditar, i cal ser especialment curós, pel que 
 fa els drets de cancel·lació i oposició, en els casos de les persones subjectes a 
 tutela, per evitar situacions d’abús en les quals el tutor actua en interès propi 
 i no en el de la persona tutelada. 
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Vies per exercir els drets 
 

 
• A través de les peticions presentades als centres assistencials de l’ICS. 
 
•  A través de les peticions presentades al Centre Corporatiu de l’ICS. 
 
• En el cas del dret d’accés també es pot exercir a través de l’aplicació  
      “ La meva salut”, quan estigui degudament implantada. 
 
• Per a qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu. 
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