
 

 

AT PACIENTS 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

 

Identitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS 

Adreça postal: Unitat d’atenció al Ciutadà i Comunicació. Carrer Hospital, 17-19, 2ª planta – 17230, Palamós 

Telèfon: 972609290 

Adreça electrònica:  dpd@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

Carrer Hospital, 17-19, 2ª planta – 17230, Palamós 

dpd@ssibe.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

La FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS i el CABE tracten les seves dades per garantir el registre i seguiment del 

tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i 

socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva 

història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. 

 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 
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Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

Les dades personals proporcionades es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, relativa als drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. 
 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

El tractament de les dades personals recavades per a la vostra assistència té com a legitimació que és necessària per a 

finalitats de diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels 

sistemes i els serveis d’assistència sanitària i social. 

 

El tractament de les dades personals per a la prestació del servei de centre de dia i de residència assistida té com a 

legitimació l’execució del contracte subscrit amb la Fundació. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 
Al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la implantació de la Història Clínica Compartida 
de Catalunya i d'acord amb la llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernents a la salut i 
l'autonomia del pacient i la documentació clínica.  
 
Es preveu la cessió de les dades de els/les pacients a les entitats finançadores dels serveis (sistema públic de salut o 
entitats privades de salut i mutualitats) en el marc de la relació jurídica existent amb aquestes entitats que implica la 
necessària cessió de les dades per tal d'efectuar el pagament. Aquesta cessió es realitzarà únicament en relació a les 
dades necessàries per poder establir els criteris de pagament adequats.  
 
Al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut, per dur a terme les funcions de planificació sanitària, control 
sanitari, gestió de serveis sanitaris i inspecció sanitària, i a la resta d’administracions amb competències a l’àmbit 
sanitari i als professionals sanitaris, i societats científiques, per a les activitats relacionades amb les finalitats del registre, 



 

de conformitat amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol d’ordenació sanitària de Catalunya, i la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. 
 
Professionals de la sanitat, societats científiques, entitats col·laboradores i voluntaris, segons la Llei 15/1990, de 9 de 

juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 21/2000, de 29 de desembre, relativa als drets d’informació 

concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. 

 

Quines categories de dades tractem ? 

 Dades de caràcter identificatiu. 

 Categories especials de dades. 

 Característiques personals. 

 Circumstàncies socials. 

 Detalls d’ocupació professional. 

 Econòmics, financers i d’assegurances. 

 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal, d’entitats privades i 

d’administracions públiques mitjançant enquestes o entrevistes i/o formularis. 

 

 


