
 

 

AT SALUT LABORAL 

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: 972609239 

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 recollir i analitzar les dades de la realització de processos habituals de prevenció i promoció de la salut 
de els/les treballadors/res, així com de personal extern a la Fundació però que li presta algun tipus de serveis, i l'aplicació de 
vacunacions i exàmens de salut necessàries per reduir els riscos que comporten la seva activitat laboral/professional, així com 
acomplir amb el que disposa la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Els usos previstos són els derivats del Servei de Prevenció per tal de millorar i mantenir la salut de els/les treballadors/res, 
determinar el risc que comporta el treball en relació amb els/les seus/seves companys/es, i detectar alteracions de salut derivades 
del treball per tal de realitzar accions preventives i/o curatives. 
 

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 a finalitats de medicina preventiva o laboral, d’avaluació de la capacitat laboral del treballador, de 

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

sanitària i social. 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 
Es preveu la cessió de les dades als organismes previstos a la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales; al RD 39/1997, 
Reglamento de los Servicios de prevención i al Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 
 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 

Quines categories de dades tractem ? 

 Dades identificadores i personals: nom i cognoms, DNI/NIE, data de naixement, edat, sexe, estat civil, NASS, adreça postal i 
electrònica, CIP, telèfon, nacionalitat, idioma. 

 

 Dades laborals: professió, categoria, lloc de treball, torn. 
 

 Dades de salut: antecedents familiars i patològics, hàbits tòxics, al·lèrgies, antecedents laborals, antecedents ginecològics, 
antecedents fisiològics, qualificació filiació, altres antecedents, vacunes, antecedents farmacològics, símptomes, exploració 
física, analítica, audiometria, test visió, PFR, ECG, diagnòstic, tractament farmacològic, consell dieta, radiologia, altres 
exploracions complementàries. 

 

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. 

 


