
 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
 

 
• Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?  

Identitat: Fundació Puigvert  – CIF: G08294779 
Adreça postal: C/ Cartagena, 340-350 – 08025 Barcelona 
Telèfon: 934 16 97 00  
Delegat de Protecció de Dades: 

• Amb quina finalitat tractem les seves dades? 
dpd@fundacio-puigvert.es. 

Des de la Fundació Puigvert tractem la informació que ens faciliten les persones 
interessades amb les finalitats de garantir el registre i seguiment del tractament mèdic 
sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents 
dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació 
del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i 
implementar els mecanisme de coordinació i compartició d’històries clíniques que es 
desenvolupin. I també les relatives a activitats formatives i docents, de recerca, de 
RRHH, difusió de temes corporatius en general i les referents a queixes i reclamacions. 

• Durant quant de temps conservarem les seves dades? 

Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària afecte 
vigent en cada moment, en l’actualitat la Llei 21/20001, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, la qual preveu un 
termini de quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial en relació a la 
documentació rellevant2

• Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 

 i un termini de cinc anys per la resta de documentació. 

Segons quina sigui la base legal pel tractament de les seves dades, la legitimació estarà 
basada en la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament 
o per un tercer, per una obligació legal aplicable al responsable, per a l’execució d’un 
contracte, o bé, perquè l’interessat va donar el seu consentiment pel tractament de les 
seves dades personals. 

Pel que fa al tractament de categories especials de dades personals, aquest es troba 
legitimat per l’article 9.2.h) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d’abril de 2016. 

• A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

La informació facilitada a la Fundació Puigvert podrà ser tramesa total o parcialment als 
estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin 
d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària 
que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. 

Així mateix, us informem que participem en la Història Clínica Compartida de Catalunya 
i, per tant, les dades dels pacients als que es presti assistència a compte del CAtSalut, 
quedaran integrades en aquests sistema, d’acord amb els requeriments legals i seguint 
les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Si desitja rebre 
major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, 

                                                 
1 Norma referida a Catalunya, per la resta de l’Estat s’haurà de tenir en compte el que preveu la Llei 41/2002 
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica. 
2 Relacionada a l’article 12.4 de la Llei 21/2000. 



 
limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, podeu 
contactar amb l’ oficina Tècnica d’Escolta al Client. 

• Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió 
quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que van 
ser recollides. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici 
o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, 
els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Puigvert 
deixarà de tractar les dades, llevat d’interessos legítims, o l’exercici o la defensa de 
reclamacions. 

Si en algun moment considera que no s’atenen adfequadament els seus drets, pot 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(https://seu.apd.cat/). 

 

https://seu.apd.cat/�
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