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POLÍTICA PER A LA GOVERNANÇA DE LES DADES DE 
DEL GRUP SSIBE 

 
 
 
 
 Marc de govern de les dades 
 
 
La governança de les dades en general i de les dades de caràcter personal 
en particular ens permet garantir un ús eficaç i eficient de la informació i 
d’aquesta manera aconseguir els nostres objectius. A tal fi SSIBE ha de donar-
se d’un conjunt de polítiques, procediments, normes i controls que garanteixin 
una gestió proactiva i efectiva. 
 
L’adopció d’un marc de govern de les dades ens permetrà la participació a 
tots els nivells -estratègic, tàctic i operatiu- en la gestió de les dades i ens 
proporcionarà la capacitat per alinear aquesta gestió amb la nostra missió -
millorar la salut de les persones amb una atenció integral i de qualitat- i amb els 
nostres valors -professionalitat, confiança i empatia- a més de donar 
compliment al compromís recollit al nostre Codi Ètic de garantir la correcta 
gestió de la informació, la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter 
personal. 
 
 
 Mandat normatiu i desenvolupament de polítiques 
 
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) estableix al 
Responsable del Tractament l’obligació d’aplicar les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per a garantir i poder demostrar que el tractament és 
conforme a normativa, tenint en compte la naturalesa, l’àmbit, el context, els 
fins del tractament i els riscos amb els que es pot veure exposat aquest 
tractament. 
 
Per les característiques de la nostra organització i de la nostra activitat 
principal, l’assistencial, el Grup SSIBE -“Fundació Hospital de Palamós-Serveis 
de Salut Integrats Baix Empordà”, “Emporsis, AIE”, “Emporhotel, AIE” i “Serveis 
de Salut Integrats Baix Empordà, AIE”- tracta dades de categories especials de 
dades, a gran escala i, cada vegada més, fem ús de la tecnologia digital. 
 
Davant d’aquest escenari estem obligats a tractar les dades personals de forma 
adequada i únicament amb la finalitat per a la qual van ser recollides. 
L’aprovació de polítiques, procediments, normes i altres documents hauran de 
recollir el compromís de SSIBE amb la protecció de la privacitat de les 
persones, els seus drets i les seves llibertats 
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La governança de les dades facilita el marc de treball idoni per establir 
aquestes polítiques i procediments, integrant-los a l’organització de forma que 
es porti a terme una gestió i un control eficaç i pertinent, afavorint el compliment 
d’aquell mandat imposat al RGPD. 
 
 
 Objectius 
 
 
Els objectius que es pretenen assolir en la governança de les dades són : 
 
 Complir amb els principis de protecció de dades: licitud, lleialtat i 
transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, limitació 
del termini de conservació, integritat i confidencialitat, i responsabilitat 
proactiva. 
 Garantir que els interessats puguin exercir els seus drets: d’accés, 
rectificació, supressió, limitació del tractament, notificació, portabilitat de les 
dades, oposició i sobre decisions individuals automatitzades. 
 Garantir la protecció de les dades personals des del disseny i per 
defecte, mitjançant una gestió del risc per als drets i llibertats. 
 Garantir la transparència en el tractament de les dades personals 
 Complir amb la resta de requisits i obligacions legals imposades per 
la normativa de protecció de dades. 
 
Per aconseguir l’èxit en el procés de governança de les dades SSIBE: 
 
 Defineix clarament els rols i responsabilitats de les persones que 
participen en el procés de governança de les dades, en línia amb el principi de 
responsabilitat proactiva establert al RGPD. 
 
 Identifica cada tipologia de dades i la seva categoria, prestant 
especial atenció a les categories especials de dades personals, per tal 
d’assegurar-se que responguin a la finalitat per la qual han estat recollides. 
 
 Disposa d’una visió holística de l’organització, que permeti alinear les 
dades, la privacitat, la tecnologia, els processos i els diferents departaments 
amb els objectius de l’organització, generant una cultura sobre la importància 
de les dades i de la seva correcta gestió. 
 
 Garanteix en tot moment els drets i llibertats dels interessats tractant i 
gestionant les seves dades conforme al RGPD. 
 
 L’estructura de la governanza de les dades es dissenya de tal manera 
que inclou la participació integral de l’organització, a tots els nivells per tal 
de conciliar prioritats, agilitzar la resolució de conflictes i fomentar la qualitat de 
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les dades, del seu tractament i la protecció de la privacitat. Per això el 
compromís parteix des del seus òrgans de govern. 
 
 Defineix processos de control de la qualitat de les dades, dels 
tractaments i de l’efectivitat de les mesures de privacitat, que permet mesurar 
l’èxit de la governança i la millora continua. 
 
 Revisa les comunicacions de dades a terceres organitzacions i 
s’assegura que aquestes es realitzen conforme a la normativa. 
 
 Estableix controls per determinar on i quan s’avaluarà i abordarà la 
qualitat de les dades i els seus tractaments. 
 
 Monitoritza i avalua periòdicament les polítiques i procediments de 
gestió de les dades i de la privacitat, per tal de garantir el seu compliment. 
 
 Forma i sensibilitza a tots els subjectes implicats en el tractament de 
les dades del valor de la governança de les dades, de la importància de la 
qualitat de les dades així com de protegir els drets i llibertats dels interessats i 
preservar la seva privacitat. 
 
 
Aquesta Política per a la governança de les dades de caràcter personal ha 
estat aprovada pels òrgans de govern del Grup SSIBE el dia 6 d’octubre de 
2020. 


