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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
(Informació adreçada al personal de la FGS)
La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de conformitat amb el que
disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals, us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries per
garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades cedides a l’entitat.
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1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT




Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu I Sant Pau
CIF: G59780494
Adreça: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@santpau.cat

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les vostres dades personals s’utilitzen per a les finalitats següents:
 Gestió de la relació laboral amb el treballador i el pagament de nòmines.
 Prevenció de riscos laborals.
 Formació.
 Avaluació, seguiment i control del desenvolupament de les activitats professionals.
 Controls d'accés i presencials.
 Enviament de comunicacions de l'entitat.
 Tractament de dades d’afiliació sindical pel pagament de la corresponent quota.

3. LEGITIMACIÓ
Article 6.1.b) RGPD. El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat és part o bé
per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.

4. DESTINATARIS:







Administracions Públiques, Intervenció General de la Generalitat, Col·legis professionals i empreses
auditores.
Entitats financeres per a la gestió laboral i pel pagament de nòmines.
Mútues laborals i empreses de prevenció de riscos laborals.
Empreses de formació i tramitació de bonificacions davant la Fundació Estatal per a l'Ocupació.
Fundació de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la finalitat de
compliment dels acords signats entre ambdues entitats, si s’escau.
Universitat Autònoma de Barcelona per places vinculades de catedràtics, titulars universitaris i
professors associats.

Actualitzada a maig 2018

Pàgina 1

Departament de Recursos Humans
Tel. 93 553 7642 / 7643
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 (Pavelló 16)
08025 – Barcelona




Representants legals dels treballadors respectant el principi de proporcionalitat a l’accés a les dades
dins l’àmbit propi de les seves competències.
Aquelles entitats, clients i proveïdors davant les quals sigui necessari identificar als empleats.

5. CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades facilitades per l’interessat seran conservades durant la vigència del contracte laboral i, finalitzada
aquesta, les dades laborals es conservaran bloquejades durant els terminis exigits legalment per atendre
eventuals responsabilitats.
L'empresa conservarà, sobre la base d'un interès legítim, el nom i cognoms, lloc de treball i dates com a
registre històric de treballadors amb caràcter indefinit.

6. DRETS
Tot treballador/a que faciliti les dades a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, i/o portabilitat de les seves dades, així com a sol·licitar
l'oposició i/o limitació del seu tractament.
Tots aquests drets poden exercir-se a través de l’adreça de contacte: dpd@santpau.cat

7. OBLIGACIONS
El/la treballador/a és el responsable de mantenir actualitzades les dades de caràcter personal facilitades a la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau mentre la relació laboral estigui
vigent.

Data:

Signatura del/la treballador/a:

Nom i Cognoms:
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