CATEGORIA D'ACTIVITATS
GESTIÓ DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL
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 d'ingressos per assistències sanitàries no cobertes pels fons del SNS
Gestió de la compensació per l'assistència sanitària de pacients assegurats en companyies privades.
Gestió de les atencions sanitàries programades entre comunitats autònomes, i la seua corresponent
compensació econòmica per part del Ministeri.
Control d'actuacions mèdiques.
Gestió d'usuaris aplicacions informàtiques corporatives sanitàries.
Gestió i control centralitzat de taules auxiliars d'ús compartit en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat
Registre de la gestió dels SAIP'S
Gestió del registre de pacients en llista d'espera de la Comunitat Valenciana.
Gestió i control de medicaments i productes sanitaris.
Registre de la població amb accés al sistema sanitari.
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.
Registre Autonòmic de Desfibril·ladors Automàtics i Semiautomàtics Externs.

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.
Categories especials de dades: dades de salut.
Dades que no són sensibles o no constitueixen categories especials de dades:
• Característiques personals
• Circumstàncies socials
• Acadèmics i professionals
• Informació comercial
• Detalls de l'ocupació
• Econòmics, financers i d'assegurances
Dades de menors de 13 anys.

Categoria de destinataris
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Determinades associacions i entitats sanitàries
INSS
Sindicatura de comptes
Entitats Asseguradores

Transferències
No estan previstes transferències internacionals de les dades.

internacionals
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.

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

Última actualització: 03/02/2020

