
 

AT RECERCA CLÍNICA 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS  

Adreça postal: Unitat atenció a l’Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230) 

dpd@ssibe.cat 

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 finalitat del tractament és la gestió dels contractes i convenis de projectes de recerca, desenvolupament i investigació, amb 
finalitats científiques i/o estadístiques; la gestió de directoris de persones que formen part de la població objecte d'estudi dels 
diferents  projectes en els que participa l’entitat i gestionar les dades personals de les persones que hi participen com 
investigadors/col·laboradors. 
 
Els usos previstos són l'anàlisi estadístic i científic de les dades obtingudes, l'elaboració d'informes i estudis  per a la seva difusió i 

publicació dins de la comunitat científica. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquestes dades. 

 

Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la que es varen 
recavar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Serà 
d'aplicació allò disposat a la normativa d'arxius i administració. 
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Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

 

Consentiment de l’interessat 

Missió en interès públic o exercici de poders públics 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

No es preveuen cessions de dades. 
 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 

Quines categories de dades tractem ? 

 Dades identificadores: DNI/NIE, nom i cognoms, signatura o empremtes, número de la Seguretat Social o mutualitats, 
adreça postal i electrònica, telèfon. 

 Dades de característiques personals: data de naixement, gènere, nacionalitat. 

 Dades especialment protegides: s'inclouran les dades de salut. 

 Altres dades: característiques personal, hàbits de vida. 
 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal mitjançant enquestes o entrevistes 

, formularis i/o mecanismes de transmissió electrònica. 

 

 


