
 
Transparència i modalitats 

Article 12: Transparència de la informació, comunicació i modalitats 
d’exercici dels drets de l’interessat.  

El responsable del tractament ha de prendre les mesures oportunes per a 
facilitar a l’interessat tota informació indicada en els articles 13 i 14, així 
com qualsevol comunicació d’acord amb els articles 15 a 22 i 34 relativa al 
tractament, de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, 
amb un llenguatge clar i senzill, en particular qualsevol informació 
adreçada específicament a un nen. La informació serà facilitada per escrit o 
per altres mitjans, inclosos, si precedeix, per mitjans electrònics. Quan ho 
sol·liciti l’interessat, la informació es pot facilitar verbalment sempre que es 
demostri la identitat de l’interessat per altres mitjans.  

El responsable del tractament facilités a l’interessat l’exercici dels seus drets en 
virtut dels articles 15 a 22. En els casos a què es refereix l’article 11, apartat 2, el 
responsable no es negués a actuar a petició de l’interessat per tal d’exercir els 
seus drets en virtut dels articles 15 a 22, llevat que pugui demostrar que no està 
en condicions d’identificar a l’interessat. 

El responsable del tractament ha de facilitar a l’interessat informació relativa a les 
seves actuacions sobre la base d’una sol·licitud d’acord amb els articles 15 i 22, i 
en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. 
Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la 
complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informés a l’interessat de 
qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de 
la sol·licitud, indicant els motius de la dilació. Quan l’interessat presenti la 
sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per mitjans electrònics 
quan sigui possible, llevat que l’interessat sol·liciti que es faciliti d’una altra 
manera. 

Si el responsable del tractament no dóna curs a la sol·licitud de l’interessat, 
l’informés sense dilació, ja molt tard transcorregut un mes de la recepció de la 
sol·licitud, de les raons de la no actuació i de la possibilitat de presentar una 
reclamació davant d’una autoritat de control i d’exercitar accions judicials. 

La informació facilitada en virtut dels articles 13 i 14 així com tota comunicació i 
qualsevol actuació realitzada en virtut dels articles 15 a 22 i 34 seran a títol 
gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, 
especialment causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament 
podrà: cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius afrontats 
per facilitar la informació o la comunicació a realitzar l’actuació sol·licitada, o 
negar-se a actuar respecte de la sol·licitud. 

El responsable del tractament suportés la càrrega de demostrar que el caràcter 
manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud. 

Sense perjudici del que disposa l’article 11, quan el responsable del tractament 
tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa 
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la sol·licitud a què es refereixen els articles 15 a 21, podrà sol·licitar que es faciliti 
la informació addicional necessària per confirmar la identitat de l’interessat. 

La informació que s’ha de facilitar als interessats en virtut dels articles 13 i 14 
podrà transmetre en combinació amb icones normalitzats que permetin 
proporcionar de forma fàcilment visible, intel·ligible i clarament llegible una 
adequada visió de conjunt del tractament previst. Les icones que es presentin en 
format electrònic seran llegibles mecànicament. 

La Comissió estarà facultada per adoptar actes delegats de conformitat amb 
l’article 92 a fi d’especificar la informació que s’ha de presentar a través d’icones i 
els procediments per a proporcionar icones normalitzats. 

 

 

 

 

 

 

 


