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AT PREVENCIO DE BLANQUEIG DE CAPITALS 
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 2ª, 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 ? 
 
Possibilitar les aportacions a la FHP-SSIBE de forma legal; possibilitar l’assignació de fons/recursos de la FHP-SSIBE de forma 

legal; enregistrar, conservar i tenir a disposició de les autoritats competents la informació relacionada amb les 

aportacions/recepcions de fons a títol gratuït. 
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Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

 

La dades es conservaran durant un període de 10 anys, en compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del 

blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. Les dades identificatives dels donants es conservaran vençut aquest termini 

amb el seu consentiment. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 
 
L’activitat de tractament de dades personals es fonamenta en les següents bases legals: 
 
• Art 6.1.c RGPD: Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al centre, en concret, la Llei 10/2010, de 

28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. 
• Art. 6.1.f RGPD: Tractament necessari per a la satisfacció d’un interès legítim del centre. En aquest sentit es considerarà que 

existeix un interès legítim del centre per a contactar amb els aportants/receptors de fons, i per a resoldre qualsevol incidència o 
donar compliment als requeriment de l’Administració competent en relació amb l’aportació/assignació efectuada. 

 
 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 
Davant del 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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Les dades de caràcter personal incloses en aquest fitxer són: dades de caràcter identificador i dades econòmiques i financeres. 
 

v Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon, signatura. 
v número de compte bancari, import donat/rebut. 

 
 
Quines son les categories d’ interessats? 
 

• Aportant/receptor de fons 

 
 
Com hem obtingut les vostres dades ? 
 

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

i/o mecanismes de transmissió electrònica. 
 
 


