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AT SALUT LABORAL 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ, AIE 

Adreça postal: Àrea Jurídica. C. Hospital, 17-19, Planta 2ª, Palamós (17230) 

dpd@ssibe.cat 

Telèfon: 972609261 

Adreça electrònica:  areajuridica@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 ? 

 

 

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 l’ entitat 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. 
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Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

 

Dades de salut contingudes a la història clínica, es conservaran durant un període mínim de 15 anys. No obstant, a excepció que 

l’interessat exerceixi el seu dret de supressió, aquestes dades es conservaran de forma indefinida atès que la informació de 

processos assistencials superats pot contribuir a millorar l’atenció sanitària futura d’aquests pacients 

La resta de dades es conservaran durant un període de 5 anys a la fi del qual es destruiran. 

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

 

Les activitats de tractament de dades personals es fonamenten en les següents bases legals: 

• Art. 6.1.c RGPD: Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal com és la obligació d’avaluar els efectes de 

les condicions de treball sobre la salut dels treballadors i verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill. En 

particular, s’apliquen les següents disposicions: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, del 

Reglament dels Serveis de prevenció, i del Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics 

sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. 

•  Art. 6.1.a RGPD: Consentiment de l’interessat per a tots aquells tractaments en l’àmbit de prevenció i vigilància de la salut 

que tinguin caràcter voluntari d’acord amb la normativa.   

 

Pel que fa 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 a RGPD: Consentiment de l’interessat.  

 Art 9.2.b RGPD: Compliment d’obligacions i exercici de drets específics de l’àmbit laboral. 

 Art. 9.2.h RGPD:  Necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral i per a l’avaluació de capacitat laboral del 

treballador. 
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A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 

Als organismes previstos a la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals; a l'RD 39/1997, Reglament dels Serveis de prevenció i 

a el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per 

desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. 

 

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 ? 

 

 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. 
 
 

Quines son les categories d’ interessats? 
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Treballadors 

 

 

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. 

 


