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AT RESIDENCIA ASSITIDA I CENTRE DE DIA 
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: Àrea d’ admissions Centre Palamós Gent Gran.  

C/ Provença, núm. 36. Palamós (17230) Girona. 

Telèfon: 972609292 

Adreça electrònica:  infopgg@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 ? 
 
Registre de persones amb les que existeix relació atès que reben serveis de la residència i centre de dia i a l’ àmbit sociosanitari: 
llarga estada i hospital de dia. 
 
• Seguiment de la prestació assistencial 
• Gestions administratives 
• Facturació 
• Informació 
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• Complimentar la història social 
• Informar als usuaris, així com als seus familiars 
• Contactar amb l’ usuari i els seus familiars 
• En el seu cas, facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats. 
• Control de visites als centres per tal de facilitar i agilitzar el seguiment de contactes en cas d’ interès per raons de salut pública. 

 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 

 

Quant de temps conservarem les vostres dades ? 
	
Dades de salut contingudes a la història clínica, de forma indefinida mentre l’interessat no exerceixi el dret d’oposició i en qualsevol 
cas durant un període mínim de 15 anys des de l’alta de cada procés assistencial.  
 
Les dades personals proporcionades es conservaran almenys d’ acord amb els terminis previstos a la Llei 21/2000 de 29 de 

desembre, sobre els drets d’ informació relatius a la salut, l’ autonomia del pacient i la documentació clínica i qualsevol altre 

normativa aplicable. 

 

Resta de dades (tan d’ usuaris/-es, com de persones vinculades), mentre duri la prestació del recurs assistencial a l’usuari. Un cop 

finalitzats els serveis, les dades es conservaran bloquejades durant 3 anys i posteriorment es destruiran. Les que no tinguin 

rellevància ni siguin necessàries conservar s’hauran de destruir tan bon punt deixin de ser pertinents. 
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Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 
 

 
Relatiu a les dades especials, la regla general és la prohibició de tractament, no obstant, es podran tractar quan concorrin les 
següents circumstàncies: 
 
• Art. 9.2 c RGPD: Tractament necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física, en el supòsit 

que l’interessat no estigui capacitat, física o jurídicament, per donar el seu consentiment.  
 

• Art 9.2.h RGPD: Tractament necessari per finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o 
tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.  

 
• Art. 6.1 b) RGPD, Per a la prestació del servei de centre de dia, execució d’ un contracte. 

 
La resta de tractaments que no es puguin emparar amb les bases jurídiques i/o circumstàncies anteriors necessitaran el 

consentiment previ de l’interessat. 

 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 
 
Departament de Salut i Servei Català de la Salut, quan l’assistència es presti en el marc del SISCAT o en cas de dades que siguin 
de comunicació obligatòria d’acord amb la normativa. En aquest sentit, cal recordar que la FHP-SSIBE participa en la Història 
Clínica Compartida de Catalunya i que les dades dels pacients quedaran incorporades a aquesta eina d’acord amb les indicacions 
del Departament de Salut. 
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Familiars i/o persones vinculades amb el consentiment del pacient  o quan no consti oposició expressa prèvia del mateix. 
 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies, dades d’usuaris de serveis socials quan el servei es presti en el marc del Sistema 
Català de Serveis Socials. 
 

La resta de dades es comunicaran davant el requeriment d’una administració, organisme o autoritat pública en exercici de les seves 

funcions o per donar compliment a una obligació legal. 
 

No es preveuen transferències de dades internacionals. 
 
Quines categories de dades tractem  ? 
 
Dades de residents i usuaris: 

 

v Dades identificatives i de contacte: noms i cognoms, data de naixement, DNI, núm. SS, adreça, telèfon, correu electrònic, 
signatura 

v Dades especials:  dades de salut, dades biomètriques, dades genètiques, dades que revelin l’origen ètnic o racial, dades 
relatives a la vida sexual o a l’orientació sexual, dades que revelin les conviccions religioses o filosòfiques... 

v Dades relacionades amb circumstàncies socials 
v Dades relacionades amb circumstàncies personals 
v Dades econòmiques, finances i d’assegurances  

 
Dades de familiars i persones vinculades als residents: 
 

v Dades identificatives i de contacte: noms i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, signatura, empremta dactilar. 
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Quines son les categories  d’ interessats? 
 

• Persones amb les que existeixi relació com a receptores dels serveis de FHP SSIBE 

• Persones que sol·liciten informació del serveis de FHP SSIBE 

• Terceres persones relacionades amb els usuaris (familiars o persones autoritzades) 

 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal, d’entitats privades i 

d’administracions públiques mitjançant enquestes o entrevistes i/o formularis. 
 
 
 

 
 

 

 
 


