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 DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL
Responsable del tractament:
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
NIF G55195929
Av. dels Països Catalans, 86 - 17.800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 18 00
direccio@hospiolot.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@hospiolot.cat
El responsable del tractament, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades,
l’informa que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de prestar-li atenció de caràcter
medicosanitari, assistencial, de diagnòstic i tractament de tipus mèdic.
Les dades tractades es conservaran durant un període de 5 anys, excepte pel que fa a les dades relatives
als consentiments informats, els informes d'alta, els informes quirúrgics i registres de part, les dades
relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els
informes d'anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys, segons disposa l’article 12 de la Llei
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient,
i la documentació clínica.
Les seves dades seran cedides al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc del
programa d’Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). També podran ser cedides a terceres parts
que actuïn en el procés assistencial com encarregats de tractament o quan existeixi una obligació legal
de comunicació de les dades. No es preveuen transferències de dades a tercers països.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir
els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves
dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà
de dirigir-se per escrit a la Fundació 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 podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

