Informació bàsica sobre Protecció de dades
•
•

•

•

•

•

Responsable de tractament
Sra. Mar Castiñeira Palou càrrec Direcció CLS_AIE
Finalitat del tractament
Tractament del material hospitalari durant tota la cadena
logística.
Legitimació del tractament
Depenent de la finalitat de tractament en funció del previst en la
legislació vigent:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
- Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
Destinataris
No es cediran les dades a tercers excepte obligació legal o
necessitats específiques de tractament de dades.
Drets
Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i
Oposició, com s'explica en l' apartat d' informació adicional
Delegat de Protecció de dades
Sr. Pablo Hernando Robles. Correu electrònic: dpd@tauli.cat

Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament?
Sra. Mar Castiñeira Palau Direcció CLS-AIE
Coordinació Logística Sanitària - AIE
Carrer Catalunya SN
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Teléfon:93 574 82 30
FAX:93 560 00 01
E-mail:info@cls-aie.com
Quina és la finalitat del tractament?
Tractament del material hospitalari durant tota la cadena logística des de
la seva recepció, passant pel emmagatzematge del material, fins la seva
distribució capil·lar als centres de cost de cadascun dels centres
hospitalaris adscrits

Durant quant temps es guardaran les dades?
Les dades recollides per a les finalitats esmentades anteriorment es
conservaran el temps imprescindible que justifica la seva recollida i que
es detallen en cada activitat de tractament.
Quina és la legitimació del tractament?
Execució d’un contracte.
Compliment d’una obligació legal.
A quins destinataris es comunicaran les dades?
Als socis als quals presta serveis : Corporació Sanitària Parc Taulí,
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Institut de Prestacions
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i Prestacions d’Assistència
Mèdica S.L.
A l’administració pública per aquelles activitats de tractament que ho
justifiquin.
Quin son els seus drets en relació a les seves dades de caràcter
personal ?
Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i
Oposició
Pot exercir els seus drets a través del Delegat de Protecció de Dades :
Sr. Pablo Hernando Robles
Delegat de Protecció de Dades
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc del Taulí 1
Sabadell 08208
Correu electrònic: dpd@tauli.cat

