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Alta a la llista de distribució de WhatsApp 
 
Consentiment informat  
 
L’entitat EBA Vallcarca S.L.P, amb C.I.F. B63033716, declara ser el titular del número de 
telèfon 600 868 270. Aquesta llista és per rebre informació unidireccional sobre 
aspectes relatius a Pediatria, i en cap cas pot ser emprada com un medi de 
comunicació entre les dues parts, com tampoc per l’enviament o comunicació de cap 
dada de caràcter personal. 
 
Normes de gestió de la llista de distribució: 
 

1. No pot ser emprada com un mitjà de comunicació de dades personals. No es 
pot enviar cap missatge que contingui dades d’una persona física: nom, adreça, 
telèfon, número de targeta... 

2. No es pot donar resposta a cap consulta que es rebi per aquest mitjà. En cas de 
rebre consultes, s’indicarà quins són els canals adients per adreçar-les i 
s’esborraran les dades facilitades. 

3. Les persones subscrites poden donar-se de baixa, si ho desitgen. Les peticions 
de baixa es gestionaran amb la màxima immediatesa possible. 

4. La gestió d’aquesta llista la farà la mateixa EBA Vallcarca, qui podrà en 
qualsevol cas auditar i revisar el compliment d’aquest punt, i en especial 
rellevància el compliment de la prohibició de tractament de dades personals 
per aquest canal.  

5. En qualsevol cas, la persona usuària podrà indicar la revocació del 
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o 
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la 
portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a  EBA Vallcarca 
S.L.P., Avinguda Vallcarca 169-205 de Barcelona -08023 o al correu electrònic 
abernal@ebavallcarca.cat. 

6. Així mateix, la persona usuària també podrà presentar una reclamació davant 
l’Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el 
Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat en Avinguda Vallcarca 169-205 
de Barcelona -08023 o al correu electrònic cmartinez@ebavallcarca.cat. 

 
 
 Autoritzo a l’entitat EBA VALLCARCA S.L.P., al tractament de les dades facilitades, 
amb la finalitat d’obtenir informació per aquest mitjà, essent les meves dades 
tractades en la meva qualitat de persona de contacte.  
 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Número de telèfon mòbil 
 
Signatura 

Barcelona, a                   de                                            de 20          


