INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DELS USUARIS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA LLLUÍS
ARTIGUES

•

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Responsable del Tractament: Fundació Privada Lluís Artigues
CIF: G64827876
Adreça postal: Passeig de Montjuïc 18, (08004) de Barcelona Telèfon: 93 2348891
Correu electrònic: info@fhspereclaver.org
Delegat de Protecció de Dades, contacte: dpd@fla.cat
•

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Des de Fundació Privada Lluís Artigues tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb les finalitats de garantir el registre i seguiment de la tutela; assegurar el
contínuum assistencial entre els diferents dispositius socials i sanitaris; 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 social 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 social que
constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.
•

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació afecte vigent en cada
moment, un termini de cinc anys per la documentació administrativa.
•

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
Segons quina sigui la base legal pel tractament de les seves dades, la legitimació estarà basada en
la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per una
obligació legal aplicable al responsable, per a l’execució d’un contracte, o bé, perquè l’interessat va
donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.
Pel que fa al tractament de categories especials de dades personals, aquest es troba legitimat per
l’article 9.2.h) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016.

•

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La informació facilitada a Fundació Privada Lluís Artigues podrà 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 que constitueix la finalitat del tractament
d’aquestes dades.
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Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició,
supressió, limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, podeu
contactar amb el Departament de Protecció de Dades.
•

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de
les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de
reclamacions.
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els
interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Privada Lluís Artigues
deixarà de tractar les dades, llevat d’interessos legítims, o l’exercici o la defensa de
reclamacions.
Igualment, els interessats poden exercir el dret de portabilitat, podent-los transmetre a un altre
proveïdor de servei de la mateixa categoria.
Si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/).
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