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Barcelona, a 25 de maig de 2018
Responsable del Tractament: Fundació Privada Lluís Artigues
CIF: G64827876
Adreça postal: C/ Vila i Vilà, 16 – 08004 de Barcelona
Telèfon: 934428829
Correu electrònic: info@fhspereclaver.org

Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@fla.cat
El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant
RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del
tractament tutelar 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 en el centre i implementar els
mecanismes de coordinació d’històries que es desenvolupin.
Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a
l’assistència de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o
parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat
material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència tutelar
que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.
Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o
organització internacional.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat
d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició
de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades.
Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a
lopd@fhspereclaver.org, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document
nacional d’identitat o bé equivalent.
Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per
la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment
davant 1l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agència Espanyola de Protecció de dades
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