
El sotasignat ...................................................................................amb el DNI nº ....................... 

resident a (carrer, plaça,...)................................................... de la població de ........................... 

EXPOSA: 

Que he tingut coneixement del projecte del govern de la Generalitat anomenat VISC+ que 
pretén utilitzar les dades sanitàries dels ciutadans de Catalunya per altres finalitats com son la 
explotació i comercialització, diferents a la finalitat assistencial per la qual varen ser recollides. 

Que sóc l’únic titular de la propietat de les meves dades de salut i que els serveis de salut 
només en tenen la custòdia. 

Que amb la informació actual del projecte i la situació de l’avenç tecnològic, no es pot garantir 
que meves dades  personals anonimitzades no em puguin identificar i,  per tant, puguin 
generar-me un perjudici en altres àmbits de forma secundària, de difícil reparació. 

Que com a titular de les dades entenc que estic emparat pels drets ARCO (accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició) ja que  per part dels responsables del projecte s’ha garantit el dret a ser 

exclòs del projecte1  

Que, per tots aquest motius, 

DEMANA: 

Que les meves dades siguin excloses dels fitxers que s’utilitzin en el projecte VISC+, si tira 

endavant, abans de qualsevol tipus de manipulació, anonimització  i d’ús. 

 

A l’atenció  del Conseller de Salut.  Generalitat de Catalunya 

A l’atenció del Director de  L’agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. Generalitat de 

Catalunya 

A l’atenció del Centre d’Atenció Primària ............... 

A l’atenció de l’Autoritat Catalana de Dades 

                                                           
1 Com es pot veure  en un document a la seva web  on es diu textualment: “El projecte VISC+ es 

construeix a partir de dades anonimitzades de salut. D’aquesta manera, quan es tracten dades 

personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) del pacient respecte de les seves 

dades personals no són d’aplicació. No obstant això, l’Agència dóna suport al fet que els drets ARCO del 

pacient puguin continuar exercint-se davant dels responsables dels fitxers i addicionalment i, de forma 

complementària a aquests drets, l’Agència ofereix la possibilitat als pacients que ho demanin que les 

seves dades no siguin anonimitzades i incloses a VISC+ per fer recerca” i a la mateixa web es troba un 

document explicant els drets ARCO que adjunto.  

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/visc/infografia_drets_ARCO_

aquas2015.pdf 

 

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/visc/infografia_drets_ARCO_aquas2015.pdf
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/projectes/visc/infografia_drets_ARCO_aquas2015.pdf

