CATEGORIA D'ACTIVITATS
GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA I DE PRODUCTES SANITARIS
DE TRACTAMENT:
Base legitimadora
RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
RGPD 6.1 e) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària
Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat
Valenciana

Fins del tractament
Informació necessària per a la realització dels processos de prescripció i dispensació de productes
farmacèutics i productes sanitaris, així com del posterior control d'aqueixes activitats i de la facturació
subsegüent

Col·lectiu
Pacients i personal sanitari que intervé en el procés.

Categories de Dades
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIE, nom i cognoms, dades de contacte (adreces postals i de
residència, adreça electrònica, telèfons), número SIP (número d'identificació personal del Sistema
d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat), altres identificadors (números de seguretat social o
de mutualitat, número de col·legiat), imatges.
Dades que no són sensibles o no constitueixen categories especials de dades:
• Dades demogràfiques, professionals implicats en prescripció i dispensació, econòmics i d'assegurament

Categoria de destinataris
Ministeri Sanitat

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.

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
dpd@gva.es

46010 València
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