NOU PATUFET, SCCL

Tractament de Dades Salut per a menors amb progenitors separats
NOU PATUFET, SCCL és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment
i li informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció
de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), i li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: Tractem les dades del menor amb la finalitat de prestar serveis professionals de salut, serveis
especials i psicologia al menor.
Base de legitimació: La base de legitimació pel tractament de les dades del menor serà el consentiment explícit dels
dos progenitors amb la signatura del present document.
Així mateix, demanem el seu consentiment en cas de cedir les dades del menor a un professional extern amb la finalitat
de valorar i ajudar en l’evolució clínica de l’infant.

AUTORITZO la cessió de les dades del meu fill/a al professional extern
NO AUTORITZO la cessió de les dades del meu fill/a al professional extern
Només serà vàlid el consentiment d’un dels progenitors en cas que se li hagués privat a un d’ells de la pàtria potestat
mitjançant sentència ferma, la qual s’haurà d’aportar una còpia al nostre centre. En cas contrari ens veurem
impossibilitats a prestar-li el servei sol·licitat.
Criteris de conservació: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament.
Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures
tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició
de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals.
Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.
Comunicació de les dades: les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits d’obligació
legal, interès vital, prestació del servei o previ consentiment de la persona interessada. En determinats casos
facilitarem les dades de l’interessat a professionals o facultatius externs per a tractaments específics, que són
necessaris per a l’assistència mèdica i el bon desenvolupament dels tractaments sol·licitats. Així mateix, es podran
facilitar les dades necessàries a l’entitat asseguradora o mútua amb la qual l’interessat tingui subscrita la seva pòlissa
mèdica amb la finalitat validar i facturar els serveis assistencials prestats. Finalment, podran ser facilitades als
prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a Encarregats del Tractament.
Drets que li assisteixen: s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves
dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Bruniquer, 25 - 08012 Barcelona (Barcelona) o
secretaria@noupatufet. coop. Finalment, podrà interposar una reclamació davant l’autoritat de control si considera
que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent en www.aepd.es.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: central@ideaiuris.com
Consentiment dels progenitors
- Sr./Sra. _____________________________________________________________________ amb
DNI_________________________,
com
a
pare/mare
del
menor
_____________________________________________autoritza el tractament de les dades de les seves dades a NOU
PATUFET, SCCL per a la prestació del servei ____________________________________ acordat.
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Data:
Signatura

Sr./Sra.
___________________________________________________________________
amb
DNI_________________________,
com
a
pare/mare
del
menor_________________________________________________________autoritza el tractament de de les seves
dades a NOU PATUFET, SCCL per a la prestació del servei ____________________________________ acordat.
Data:
Signatura:
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