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1 Proposta de text (que cada centre pot personalitzar) 

 

La sol·licitud de còpies de documentació clínica relativa a les dades de la història 
clínica dipositada en aquest centre està emparada per l'actual normativa de 
protecció de dades (Reglament europeu 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei 
orgànica 3/2018) com un dret d'accés a les seves dades personals. Es donarà 
resposta a la vostra sol·licitud abans d'un mes des de la petició. Si no s'atén aquesta 
sol·licitud, teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets. Si ho desitgeu, 
podeu rebre més informació si us adreceu al nostre delegat o delegada de protecció 
de dades (dpd@xxx.cat). 

 

2 Especificacions 

Els òrgans als quals adreçar-se per sol·licitar més informació es poden adaptar a 
l'organització interna que tingui cada centre en l'àmbit de la protecció de dades 
personals. En aquest sentit, hi ha entitats que inclouran, juntament amb la 
referència al delegat o delegada de protecció de dades, la possibilitat d'adreçar-se 
a qui sigui responsable del tractament. 
 
En cas de centres privats, les reclamacions s'han de presentar davant l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 


