
 

 
Notificació important de protecció de dades 

 

D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats per a tractaments 

vinculats amb la relació establerta, li demanem que ens reiteri el seu consentiment exprés i 

positiu, pel tractament de les seves dades, en el següents termes: 

 

1- Autoritzo el tractament de les meves dades per mitjans telefònics o 

electrònics, per rebre, de forma xifrada, comunicacions pròpies de l’activitat 

d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi (p. Ex. Resultats d’analítiques, 

baixes i altes laborals, etc)  

 

 

2- Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament, per correu 

electrònic, de la revista FerSalut, editada per l’Atenció Primària Vallcarca-Sant 

Gervasi, que inclou informacions en l’àmbit dels diferents serveis sanitaris i 

assistencials que prestem, i altres comunicacions vinculades a la nostre 

activitat.   

Podem fer servir eines informàtiques de proveïdors ubicats als Estats Units 

d’Amèrica, com Mailchimp, sempre amb les garanties de compliment de 

privadesa i confidencialitat deguda i requerides per la Unió Europea.   

 

 

3- Autoritzo el tractament tractament de les meves dades per a la realització 

d’estudis de satisfacció interns d’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.  

 

 

4- Autoritzo el tractament de les meves dades per mitjans telefònics o 

electrònics, inclòs SMS, per a rebre comunicacions de recordatoris de visites 

i/o recordatoris de campanyes específiques de salut.   

 

Nom i cognoms  

DNI o NIE   

Correu electrònic   

Telèfon mòbil   

 

El consentiment atorgat podrà ser revocat mitjançant escrit dirigit a Marina Gràcia, Atenció 

Primària Vallcarca-Sant Gervasi, Avinguda Vallcarca 169-205 – 08023 Barcelona. Tant mateix 

podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a 

la portabilitat o l'oblit, dirigint-se per escrit a: Marina Gràcia, Atenció Primària Vallcarca-Sant 

Gervasi, Avinguda Vallcarca 169-205 – 08023 Barcelona, o per correu electrònic a l'adreça 

protecciodades@ebavallcarca.cat; en qualsevol cas, podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (www.agpd.es) per a l’inici dels tràmits necessaris per la defensa dels seus 

drets. 

Data i signatura: 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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