
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 DONACIONS 

 

La Fundació ́ 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 protecció ́ 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 gestionar la seva donació, d’acord amb el que disposa 

l’article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679.  

 

Les seves dades seran conservades durant 10 anys, conforme el temps legal de conservació ́ de 

la seva documentació ́, d’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 10/2010, de 28 

d’abril, sobre prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.  

Les seves dades seran facilitades als Organismes i Autoritats Públiques pertinents, així́ com a 

altres tercers, quan així́ ho estableixi una norma o resulti necessari per al compliment legal, 

en concret, al que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense fins lucratius i dels incentius fiscals als mecenatges.  

 

Vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés a les seves dades, rectificació ́, supressió ́ i 

oposició ́ al tractament, a demanar-ne la limitació ́ o a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho 

ha de sol·licitar- ho per escrit dirigit a al Servei d’Atenció ́ a l’Usuari/ària, a l’adreça Av. 

Països Catalans, 86, 17800 Olot, adjuntant una fotocopia d’un document que acrediti la seva 

identitat.  

 

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació ́ a 

l’Autoritat Catalana de Protecció ́ de Dades (www.apdcat.cat).  

 


