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D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les
persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”),
l’informem que:
•

El responsable del tractament de les seves dades és Barnaclínic, S.A. (en endavant “B+”),
amb CIF A59078568, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el
Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodadesbcl@clinic.cat o dirigint-se a la
Unitat d’Atenció a la Ciutadania, ubicada al C/ Villarroel 170, primera planta, de Barcelona.

•

Les seves dades seran tractades amb finalitats assistencials per part dels professionals de
B+, de conformitat amb el que estableix l’article article 9.2. i 3 del Reglament, i la
corresponent normativa que el desenvolupa. Únicament li demanarem aquelles dades que
siguin necessàries per a la seva assistència.

•

Les seves dades es podran cedir a altres entitats assistencials o a l’Administració, sempre
que una norma de rang legal ho autoritzi, principalment amb finalitats assistencials o de
facturació.

•

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si
és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar
el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir
dirigint-se a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania ubicada al C/ Villarroel 170, primera planta,
de Barcelona, o a través del correu electrònic protecciodadesbcl@clinic.cat. Així mateix
l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades davant de qualsevol actuació de B+ que consideri que vulnera els seus
drets.

•

Vostè és el propietari de la seva informació assistencial i B+ és el responsable de la custòdia
de la seva documentació clínica. Per aquest motiu, a més de vostè mateix, B+ sols lliurarà
còpies de la seva documentació a les persones que legalment el/la representin, o bé a
aquelles a qui vostè hagi autoritzat expressament i per escrit.

•

Els professionals de B+, com a part del treball assistencial, proporcionaran informació
verbal relativa al seu estat de salut als seus acompanyants, llevat que vostè manifesti el
contrari de forma expressa. En cap cas es donarà informació telefònica relativa a la seva
salut.

•

Si vostè no desitja rebre visites o no vol que s’informi a tercers de la seva estada a B+, ho
haurà de comunicar als professionals responsables de la seva atenció.

•

Així mateix l’informem que queden expressament prohibits la presa i l’ús d’imatges i de veu
a l’interior de B+.

