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Informació detallada sobre tractament de dades personals  
 
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 
La Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, amb CIF 
G17053596 i domicili a carrer Hospital, 36, de Palamós (CP 17230), adreça electrònica 
atenciociutada@ssibe.cat (en endavant la FHP-SSIBE).  
 
Amb quina finalitat tractem les dades personals? 
FHP-SSIBE registra les dades personals per possibilitar les aportacions a la FHP-
SSIBE de forma legal; possibilitar l'assignació de fons/recursos de la FHP-SSIBE de 
forma legal; enregistrar, conservar i tenir a disposició de les autoritats competents la 
informació relacionada amb les aportacions/recepcions de fons a títol gratuït. 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 
El tractament de les dades es porta a terme en compliment d’una obligació legal (art. 
6.1.c RGPD), segons l’article 32 bis de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. 
 
Quant de temps conservarem les dades?  
Les dades es conservaran durant un període mínim de deu anys, en compliment de 
l’article 25 de la Llei 10/2010. FHP-SSIBE conservarà les dades per utilitzar-les en tota 
investigació o anàlisi, en matèria de possibles casos de blanqueig de capitals o de 
finançament del terrorisme, per part del Servei Executiu de la Comissió o de qualsevol 
altra autoritat legalment competent.  
 
A qui es comuniquen les dades?  
Les dades es comunicaran davant del requeriment d'una administració, organisme, o 
autoritat pública en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una 
obligació legal. 
 
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FHP-SSIBE està tractant les 
seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les 
dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es 
destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. Les lleis 
reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió 
quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van 
recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els 
interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li 
atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments 
inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets. 
 
Com es poden exercir o defensar els drets? 
Mitjançant un escrit adreçat Atenció al Ciutadà de la FHP-SSIBE, carrer Hospital, 27 , 
1r pis 1ª, de Palamós (CP 17230) o bé mitjançant el formulari electrònic informació i 
tràmits/Drets Reglament General de Protecció de Dades disponible al web. 
 
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apd.cat) o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es/es). Amb 
la mateixa finalitat, i també per rebre més informació o aclariments sobre el tractament 
de les dades que portem a terme, es pot contactar amb el Delegat de Protecció de  
Dades (DPD) a la nostra adreça postal o bé enviant un missatge de correu electrònic a 
l’adreça dpd@ssibe.cat.  
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