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AT COMUNICACIÓ 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 
 

Identitat: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ 

Adreça postal: Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, Planta 2 ª, Palamós (17230) 

dpd@ssibe.cat 

Telèfon: 972609290 

Adreça electrònica:  atenciociutada@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

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

dpd@ssibe.cat 

 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

Organitzar activitats comunicatives (convocatòries, jornades, conferències, etc) i informar i promocionar tant aquestes activitats com 
els serveis que ofereix la FHP-SSIBE, a través del correu electrònic, de la pàgina web i de les diferents xarxes socials de la FHP-
SSIBE;	així com la gestió del directori de persones físiques i representants de persones jurídiques amb les quals l'entitat manté 
relacions institucions, protocol·làries i de negoci 
 
Els usos previstos són els propis de la difusió d'informació tant per a l'àmbit intern de l'entitat com el dirigit a l'exterior, als ciutadans. 
 
Quant de temps conservarem les vostres dades ? 
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La dades es podran tractar fins a un any posterior a la fi de la vinculació de l’interessat, a la fi del qual es bloquejaran durant un 

període màxim de 3 anys. Posteriorment es destruiran a excepció d’aquelles que ja hagin estat publicades a la web i/o a xarxes 

socials de la FHP-SSIBE, supòsit en els quals només s’eliminaran quan l’interessat exerceixi el seu dret de supressió. En aquells 

casos en els quals les dades ja hagin estat publicades i sigui impossible la supressió de la publicació es deixaran d’utilitzar i es 

suprimiran, tot i que no s’eliminin les publicacions realitzades. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 
Consentiment de l’interessat conforme la lletra a) de l' article 6.1 del RGPD. 
 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 
 

Les dades només es comunicaran als participants de les activitats, als visitants del web de la FHP-SSIBE, als usuaris relacionats 

amb les xarxes socials de la FHP-SSIBE, a les entitats del GRUP SSIBE; i als mitjans de comunicació, en cas que es tracti d’ una 

activitat de la qual se’ n faci ressò. 

Davant el requeriment d’ una administració, organisme, o autoritat pública en l’ exercici de les seves funcions o per donar 

compliment a una obligació legal. 

 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 
 
 
Quines categories de dades tractem ? 
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• Dades identificadores: DNI/NIE, nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica, IP, telèfon, signatura electrònica, imatge, 
veu, activitats. 

• Altres dades tipificades: professió i detalls de l'ocupació laboral. 
 
 
Quines son les categories d’ interessats? 
 

• Participants 
• Assistents 
• Treballadors 
• Pacients/usuaris 
• Usuaris Web 

 
 
 

Com hem obtingut les vostres dades ? 
 

A través de formularis (paper i/o on line), entrevistes o per transmissió electrònica. 
 
Les dades són proporcionades per la persona interessada. 
 
 


