Article 5.
Dret d’informació en la recollida de dades
1. Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de
manera expressa, precisa i inequívoca:
a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la
recollida de les dades i dels destinataris de la informació.
b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.
c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau, del seu representant.
Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la Unió Europea i utilitzi
en el tractament de dades mitjans situats en territori espanyol, ha de designar, llevat que
aquests mitjans s’utilitzin amb finalitats de tràmit, un representant a Espanya, sens perjudici de
les accions que es puguin emprendre contra el mateix responsable del tractament.
2. Quan s’utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida, han de figurar-hi, de manera
clarament llegible, les advertències a què es refereix l’apartat anterior.
3. No és necessària la informació a què es refereixen les lletres b), c) i d) de l’apartat 1 si el
contingut de la informació es dedueix clarament de la 43 naturalesa de les dades personals que
se sol·liciten o de les circumstàncies en què es recullen.
4. Quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides de l’interessat, aquest ha de
ser informat de manera expressa, precisa i inequívoca, pel responsable del fitxer o pel seu
representant, dins dels tres mesos següents al moment de registrar les dades, del contingut del
tractament, de la procedència de les dades i del que preveuen les lletres a), d) i e) de l’apartat 1
d’aquest article, llevat que ja n’hagi estat informat anteriorment.
5. No és aplicable el que disposa l’apartat anterior quan, de manera expressa, una llei ho
prevegi, quan el tractament tingui finalitats històriques, estadístiques o científiques, o quan sigui
impossible informar-ne l’interessat o exigeixi esforços desproporcionats, a criteri de l’Agència
de Protecció de Dades o de l’organisme autonòmic equivalent, en consideració al nombre
d’interessats, a l’antiguitat de les dades i a les possibles mesures compensatòries.
Així mateix, tampoc no regeix el que disposa l’apartat anterior quan les dades procedeixin de
fonts accessibles al públic i es destinin a l’activitat de publicitat o prospecció comercial; en
aquest cas, en cada comunicació que s’adreci a l’interessat se l’ha d’informar de l’origen de les
dades i de la identitat del responsable del tractament, així com dels drets que l’assisteixen.

