Informació addicional sobre el tractament de les dades de pacients
Responsable del
Fundació Hospital Sant Bernabé, Carretera de Ribes s/n, Berga CIF: G08411068 Telèfon 93 824 34 00 / uac@hsb.cat.
tractament
Delegat de Protecció de Dades

DPD@hsb.cat
El tractament de les seves dades serà 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 mecanismes de coordinació d’històries
clíniques que es desenvolupin.

Finalitats

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l’actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del
pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per la resta.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Legitimació

Article 9.2.h del RGPD, el tractament és necessari per a fins de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social i gestió dels sistemes i serveis
d'assistència sanitària. Les dades són tractades en compliment d’una missió d’interès públic establerta a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.
El responsable del tractament informa que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya, de manera que les seves dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

Destinataris

Algunes prestacions o serveis d'atenció sanitària han de ser sufragats per companyies asseguradores o mútues, com són, per exemple, les prestacions requerides fruit d'un accident de trànsit o de caràcter
esportiu. En aquests casos, les seves dades seran comunicades a aquestes entitats a fi de poder reclamar aquests costos, així com a les entitats financeres que ens indiqui quan assumeixi directament el
cost de l’assistència.
Les seves dades poden ser comunicades a altres encarregats del tractament que prestin serveis per al responsable del tractament i a organismes i autoritats públiques competents quan existeixi una
obligació legal.

Transferència
a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional, a excepció que les entitats asseguradores o mútues que indiqui el pacient es trobin en tals estats o quan el
pacient doni el seu consentiment.

Les seves dades seran conservades segons la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat s'ha de considerar la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del
pacient, i la documentació clínica.
Termini de conservació

En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant cinc anys, excepte 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, tal com 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.
Vostè pot accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol·licitud per escrit a l'adreça del
responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Drets de les persones interessades
En el cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans
no electrònics.

Quan les dades no siguin recollides directament de vostè, aquestes procediran de les bases de dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de la Plataforma Digital de Salut.
Procedència de les dades
Aquestes dades seran relatives a la seva identificació i a la seva salut.

