
 

 

AT RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I AGRAIMENTS 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS, SSIBE, AIE 

Adreça postal: Unitat d’Atenció al Ciutadà 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 de servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del servei de salut. 
 
Els usos previstos són els derivats del registre, gestió, control i seguiment dels suggeriments, queixes, reclamacions, 
agraïments presentats per els/les ciutadans/nes en relació als serveis de salut que presta la Fundació. 
 

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. 

Tractament necessari per formular, exercir o defensar reclamacions. 

Tractament necessari per a finalitats de gestió dels sistemes i els serveis d’assistència sanitària i social. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 
Es preveu la cessió de dades al CatSalut per dur a terme les funcions de planificació sanitària, control sanitari, gestió de 
serveis sanitaris i inspecció sanitària. 
 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 

 

Quines categories de dades tractem ? 

 Dades identificadores: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i codi d'identificació personal. 

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

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

 Dades de la reclamació, queixa, suggeriment: motiu de la reclamació, queixa o suggeriment i anotacions 
associades als mateixos. 

 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

A través de formularis electrònics o en paper, entrevistes o per transmissió electrònica. 
 
Les dades són proporcionades per la pròpia persona interessada, per la seva persona representant autoritzada o 
subministrades per aquells centres o persones professionals públiques o privades que intervenen en la prestació del 
servei. 
 


