
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS)  

Responsable del 
tractament  

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès  
Adreça postal: Avinguda del Garraf 3, 08720, Vilafranca del Penedès  
Telèfon: 938 90 51 36  

Correu electrònic: cssv@cssv.cat   

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades  

dpd@cssv.cat   

Finalitat del tractament  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la 
prevenció dels riscos laborals i la salut laboral dels treballadors en virtut 
del que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de 
Riscos Laborals.  

Base jurídica  El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament, així com s’estableix a l’article 6.1.c) del 
RGPD. Les seves dades seran tractades en base a l’habilitació establerta 
a l’article 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679.  

Destinataris  Aquesta informació serà utilitzada únicament pel servei de salut laboral 
i el servei de prevenció de la mateixa entitat.   
  
Així mateix cal considerar que els resultats de les proves mèdiques i  
seus resultats tenen caràcter confidencial i només li seran comunicats 
a vostè, excepte que vostè consisteixi expressament la comunicació a 
terceres persones.   
No obstant, l’informem que per tal de complir les decisions relatives a 
la pandèmia de COVID-19 que adoptin les autoritats sanitàries 
competents, l’entitat podrà tractar dades de salut relatives al resultat 
de les proves PCR que es realitzin des del centre i també sobre l’estat 
d’immunització del seu personal. Aquests tractaments s’informaran de 
manera expressa quan es produeixin i en tot cas, observaran els 
principis de minimització, limitació de la finalitat i minimització de la 
conservació establerts per la normativa.   

Drets de les persones  Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud per escrit a l’adreça del responsable del fitxer 
adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu de la 
vostra identitat.  



Transferències a tercers 
països  

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o 
organització internacional.  

Termini de conservació 
de les dades  

Les seves dades seran conservades d’acord a la legislació sanitària 
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.  
  
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.  

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

  

  

  


