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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: FULL D’INFORMACIÓ. 
 
 
El centre on és atès/a pertany a la xarxa assistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, "PSSJD" d'ara endavant. D'acord amb el 
que s'estableix a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i 
Garantia dels Drets Digitals [LOPD-GDD] / Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679, de 27 d'abril 
[RGPD-UE]), PSSJD li informa que el Responsable del Tractament  és el mateix PSSJD, així com el següent: 
 

a) Que PSSJD és una entitat concertada amb el Servei Català de la Salut i que pertany al sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT), a més de tenir concerts assistencials amb altres organismes de les administracions públiques i 
mútues assistencials. PSSJD pertany a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i n’aplica la seva missió, la visió i els valors. 
 

b) Que tractarà  les dades facilitades per vostè o, si escau, per familiars o acompanyants durant els processos assistencials i que 
consultarà les dades disponibles en la Història Clínica Compartida de Catalunya, en cas necessari, d’acord amb la legislació vigent 
de protecció de dades personals i els drets d’informació de les persones ateses i la normativa relacionada a la disposició 
addicional 17a. [DA-17] de [LOPD-GDD]. 
 

c) Que la informació incorporada en els seus sistemes d’informació està destinada exclusivament a garantir les finalitats  i el 
desenvolupament de les funcions pròpies d’una institució sanitària, sent-ne la primera l’adequada assistència de la persona atesa, 
així com garantir la continuïtat assistencial, la coordinació dels diferents serveis d’atenció, l’anàlisi de la qualitat i la bona gestió 
clínica i organitzativa. D’acord amb això, és obligatori que la persona atesa o els seus familiars o acompanyants, si escau, facilitin 
les dades requerides, ja que la negativa a subministrar-les pot generar l’obligació d’abonar pel seu compte els serveis sanitaris 
prestats. 
 

d) Que els destinataris  de la informació són tots els departaments en els quals s’organitza PSSJD i que requereixen aquesta 
informació per dur a terme les tasques que els hi són pròpies, així com els estaments oficials, públics i privats, que per obligació 
legal o necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdico-sanitària. 
 

e) Que si el seu cas ho requereix, PSSJD cedirà  les seves dades mèdiques a les mútues d’assistència sanitària o companyies 
asseguradores (accidents) que puguin requerir informació addicional relativa a informes mèdics de la persona atesa amb les dades 
estrictament necessàries per a la facturació dels serveis prestats. En aquest cas cal signar la acceptació i mitjançant la seva 
signatura, vostè accepta aquesta cessió. En cas de no acceptar-la, la persona atesa haurà d’abonar pel seu compte els serveis 
sanitaris prestats. 
 

f) Que les dades de la persona atesa quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya (fitxer “Registre 
d’informació sanitària de pacients”), d’acord amb els requeriments legals i segons les indicacions del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, responsable del fitxer (llei 16/2010). Si desitja més informació o vol exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió/cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret reconegut en la normativa de protecció de dades, pot contactar 
amb el Servei de Suport a l’Usuari del centre. 
 

g) Que PSSJD és un centre sanitari docent, de recerca i innovació. Per aquest motiu, és possible que se li pugui atendre en 
presència d'alumnes o professionals sanitaris en formació. En aquest cas, vostè té dret  a ser informat/ada prèviament i a acceptar 
o negar-se lliurement. Pel que fa a la recerca, les seves dades poden ser utilitzades amb finalitats estadístiques i se’n mantindrà 
l’anonimat. Per a qualsevol altre ús, vostè té dret a ser informat/ada prèviament i a acceptar o negar-se lliurement. 
 

h) Que PSSJD conservarà  les seves dades almenys durant els terminis legals previstos en la llei 16/2010 i  la normativa 
relacionada a la [DA-17] de [LOPD-GDD]. 
 

i) Que PSSJD tracta les seves dades dins de la Unió Europea i no elabora perfils ni realitza decisions automatitzades. 
j) Pot exercir els drets d’accés, rectificació,  supressió,  oposició i qualsevol altre dret reconegut en la legislació vigent de protecció 
de dades (RGPD-UE / LOPD-GDD), enviant carta,  adjuntant copia del DNI / NIE o passaport, al Responsable de Tractament que 
és Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dirigida al Director General  o dirigida al Delegat de Protecció de Dades (DPD), C/ Dr. Antoni 
Pujadas 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. També ho pot tramitar presencialment a Serveis de Suport al Usuari (SSU), a la mateixa 
adreça. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades o amb l’exercici del seus drets pot reclamar en primera 
instància davant del DPD (oficina_dpd@pssjd.org) o, en segona instància, davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades / 
Agencia Española de Protección de Datos.  
k) Que per tal d’agilitzar la comunicació amb vostè i com a Centre Sanitari de referencia al territori que realitza docència i 
investigació se li demana la seva  acceptació   lliure i voluntària pel tractament de les seves dades amb les finalitats especifiques, 
sempre dins de les competències que ens atorga la normativa vigent. A tal fi, agrairem que marqui una opció per cada pregunta i 
signi al lloc senyalat, en el full destinat als consentiments voluntaris. Aquests consentiments estan relacionats amb permetre que 
contactem amb vostè: 

• Per rebre missatges por telefonia-SMS (Per recordatoris de visites i altres informacions de PSSJD del seu interès). 
• Per rebre missatges/notificacions per correu electrònic, per a informacions de PSSJD que puguin ser del seu interès) 
• Per  sol·licitar la seva participació en un determinat projecte d’investigació en cas de complir las condicions requerides pel 

projecte. 
• Per que PSSJD pugui utilitzar les seves dades personals en activitats docents (administratives i/o assistencials) del propi 

PSSJD amb totes les garanties de confidencialitat. 

Sabent que la acceptació o no de cadascun d’aquest consentiments és revocable en tot moment, adreçant-se al Servei de 
Suport al Usuari, i que no suposa cap diferencia en la assistència sanitària. 

 
Per qualsevol informació addicional pot adreçar-se al Servei de Suport a l’Usuari d’aquest centre, als punts d’informació o a 
www.pssjd.org 
 


