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
YASYT ROBOTICS SL
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, responsable del tractament de les
seves dades personals, amb NIF G55195929, domicili a l’Av. Països Catalans, 86, 17800 Olot,
telèfon 972 26 18 00 i adreça electrònica direcció@hospiolot.cat, 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 facilitar
el contacte via telemàtica entre pacient i persona vinculada, d’acord amb el que disposa l’art.
6.1.a i 6.1.e del Reglament (UE) 2016/679.
El consentiment atorgat per al tractament de dades, quan aquesta sigui la base jurídica, es
podrà revocar en qualsevol moment.
Les seves dades seran suprimides un cop el pacient no estigui ingressat a les nostres
instal·lacions.
Les seves dades seran facilitades a l’entitat YASYT ROBOTICS SL, qui garanteix el ple
compliment de la normativa de protecció de dades i amb qui l’entitat té suscrit el corresponent
contracte d’encarregat de tractament.
També es preveu la cessió de dades a AMAZON, Inc, domiciliada als Estats Units d’Amèrica i
adherida a l’acord Privacy Shield a través de el que garanteix un nivell de seguretat igual al de
la Unió Europea. Usuaris de les xarxa socials esmentades. Pot consultar aquesta informació a
www.privacyshield.gov.
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 a l’adreça Av. Països Catalans, 86, 17800 Olot, a l’atenció de
Gestió de Persones, adjuntant una fotocòpia d’un document que acrediti la seva identitat o a
través de l’adreça electrònica dpd@hospiolot.cat.
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).

