Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
Av. dels Països Catalans, 86 - 17.800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 18 00
direccio@hospiolot.cat

INFORMACIÓ ADDICIONAL
CLASSES DE PREPARACIÓ AL PART VIDEOCONFERÈNCIA
La Fundació́́ Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, responsable del tractament de les
seves dades personals, amb NIF G-55195929, domicili a l’Av. Països Catalans, 86, 17800 Olot i
telèfon 972 26 18 00, la qual ha designat un delegat de protecció́ ́ de dades amb el que es pot
contactar a través de l’adreça electrònica dpd@hospiolot.cat, l’informa que les seves dades
seran tractades amb la finalitat de prestar-li serveis assistencials per via telemàtica segons el
previst a l’article 6.1.e i 9.2.h i 9.2.i del Reglament (UE) 2016/679.
Les dades necessàries per dur a terme la prestació del servei per via telemàtica, seran
eliminades un cop s’hagi prestat el servei telemàtic.
Les seves dades seran cedides al proveïdor de serveis telemàtics, i en concret a l’aplicació
JITSI, xarxa social, la qual es troba domiciliada als Estats Units i adherida a l’acord “privacy
shield” a través del qual es garanteix un nivell de seguretat igual al de la Unió Europea. També
es podrà cedir als altres usuaris de l’esmentada xarxa social. Pot consultar aquesta informació
a www.privacyshield.gov.
Vostè̀ és el responsable de la veracitat i correcció́ de les dades que ens lliura i té la facultat
d’exercir els drets accés, rectificació́, supressió́, limitació́ al tractament, portabilitat i
d’oposició́ de les seves dades d’acord allò̀ que disposa la normativa en matèria de protecció́ de
dades. Per a exercir-los, haurà̀ de dirigir-se per escrit a la Fundació́ Hospital d’Olot i Comarcal
de la Garrotxa, com a responsable del tractament, a l’adreça Av. Països Catalans, 86, 17800
Olot, amb referència RGPD, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu
equivalent.
Si considera infringits els seus drets podrà̀ presentar una reclamació́ davant l’Autoritat
Catalana de Protecció́ de Dades (www.apdcat.cat).

