CATEGORIA D'ACTIVITATS
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
DE TRACTAMENT:
Base legitimadora

RGPD 6.1 a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a
un o diverses finalitats específiques.
RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient,
i altra legislació vigent en matèria sanitària.

Fins del tractament
Gestió de l'historial clínic de pacients: Assistència sanitària especialitzada
i assistència sanitària ambulatòria
Gestió de la informació radiològica de pacients
Emmagatzematge i gestió d'imatges radiològiques
Gestió de serveis d'anatomia patològica.
Gestió del servei d'anàlisis clíniques de laboratori en l'entorn hospitalari.
Registre d'incidents laborals amb risc biològic.
Triatge de les urgències hospitalàries.
Elaboració i gestió d'informes d'alta hospitalària.
Gestió i control d'incidents relacionats amb la transfusió i donació de sang.
Gestió de pacient amb tractament d'anti coagulants.
Suport a la gestió integral del pacient oncològic.
Atenció sanitària personalitzada a distància.

Col·lectiu
Pacients, Empleats, Familiars de pacients, Persones de contacte.

Categories de Dades

Nom i cognoms, DNI/NIF, número de registre de personal, número de Seguretat Social/Mutualitat, adreça
postal i telèfon, Imatge/veu, Targeta Sanitària, Núm. Registre de personal, Signatura Electrònica, Núm.
d'història clínica.
Categories especials de dades: dades de salut.
Dades que no són sensibles o no constitueixen categories especials de dades:
• Característiques personals
• Circumstàncies socials
Dades de menors de 13 anys.

Categoria de destinataris

Entitats asseguradores.
Institucions amb competències en matèria sanitària, científica, o estadística.

Transferències
internacionals

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini supressió

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a
determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de
les dades.
La informació es conservarà a l'empara del que es disposa en la Llei 41/2002, de 14 de novembre,
d'autonomia del pacient. Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la

qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades.
La informació es conservarà a l'empara del que es disposa en la Llei 41/2002, de 14 de novembre,
d'autonomia del pacient.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de
gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i de
conformitat amb el que estableix la política de seguretat de la informació de la Generalitat (DECRET
66/2012, de 27 d'abril, del Consell)

Entitat Responsable
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Contacte DPD

Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l’Albereda, 16

46010 València

dpd@gva.es
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