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 VIDEOVIGILÀNCIA
En compliment amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, l’informem
que el responsable del tractament de les seves dades personals és 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
El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades, amb el que es pot contactar
a través de l’adreça electrònica dpd@hospiolot.cat.
La finalitat del tractament de les seves dades a través dels sistemes de videovigilància és garantir la
seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions del responsable del tractament.
Les seves dades seran conservades durant el període màxim d’un mes, a excepció de que se sol·liciti la
conservació per un període més ampli per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o per part dels
Jutjats o Tribunals.
Les seves dades seran tractades en virtut d’un interès públic que legitima el tractament d’acord al que
disposa l’article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades. Així mateix, la videovigilància dels
espais es troba emparada per la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada.
Les seves dades no es comunicaran a cap tercer excepte que existeixi una obligació legal de fer-ho. En
aquest cas, les dades seran comunicades a Organismes i Autoritats Públiques que siguin competents.
Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió,
a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la
portabilitat. 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, o a través de l’adreça de correu electrònic AtencioUsuari@hospiolot.cat adjuntant una fotocòpia d’un
document que acrediti la seva identitat.
En cas que en consideri que se li han vulnerat els seus drets podrà presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la
plana web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

