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Mesures de seguretat - Descripció general

Les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals:
Els períodes de conservació de la història clínica son:

1

Pacients

Història Clínica Compartida de Catalunya, en el cas de pacients catalans
Jutjats i tribunals, en cas d'accidents, agressions, intoxicacions, etc.
Mútues
Agència de Salut Pública de Catalunya, en els casos de malalties de
declaració obligatòria
La finalitat és garantir el registre i seguiment del
Serveis funeraris
tractament mèdic sanitari i social que l’AECT-HC
Ministeri de l'Interior, quan es comuniquen els nous naixements (es pot fer
dóna a les seves persones usuàries, pacients o
durant les primeres 72 h)
residents, així com el continuum assistencial de
CatSalut
les persones pacients ateses.
A altres hospitals que utilitzen SAP-ARGOS (centres ICS)
SEM
Plataforma Via Trajectoire (derivació de pacients a sociosanitaris francesos)
Formulari CatSalut de recurs USS o PREALT (derivació de pacients a
sociosanitaris o a domicilis amb advertiment a l'equip d'atenció primària)

Nom i cognoms,adreça, telèfon, sexe, data de
naixement, edat, país, e-mail, dades de salut
Telèfons de familiars i cuidadors
Específic de pacients espanyols: DNI, CIP, SNS
(Sistema Nacional de Salud)

Pacients, familiars, cuidadors i persones de
confiança

Específic de pacients francesos: INS/INS-C (carte
vitale) i noms, cognoms i telèfon de la persona de
confiança

La finalitat és garantir el registre i
seguiment del tractament mèdic
sanitari, i social que l’AECT-HC dóna a
Compliment d'una obligació legal
les seves persones usuàries, pacients o
(especificar norma)
residents, així com el continuum
assistencial de les persones pacients
ateses.

• 15 anys des de la data d’alta del procés assistencial per a la següent
documentació:
a) Fulls de consentiment informat
Compliment de la LLEI 21/2000, de 29 de
b) Informes d’alta
desembre, sobre els drets d´informació concernent c) Informes quirúrgics i el registre de part
la salut i l´autonomia del pacient, i la documentació d) Dades relatives a l’anestèsia
clínica i de la LLEI 16/2010, del 3 de juny, de
e) Informes d’exploracions complementàries
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de
f) Informes de necròpsia
desembre, sobre els drets d´informació concernent g) Informes d’anatomia patològica
la salut i l´autonomia del pacient, i la documentació
clínica.
• 5 anys des de la data d’alta de procés assistencial per a la resta de documentació
que integra la història clínica

No

Sí

Mútues
internacionals,
quan es dóna
assistencia a
pacients de fora
de la UE

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)
Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

Un cop superats els terminis de conservació anteriors, i amb l’objectiu de donar
una millor assistència sanitària, l’entitat no preveu eliminar informació de la
història clínica tret que l’afectat exerceixi el dret de supressió.

Les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals:
Els períodes de conservació de la història clínica son:

2

Pacients de la
plataforma
transfronterera

La finalitat és garantir el registre i seguiment del
tractament mèdic sanitari i social que l’AECT-HC
dóna a les seves persones usuàries, pacients o
residents, així com el continuum assistencial de
les persones pacients ateses.
A la plataforma transfronterera es publiquen
dades de pacients francesos, perquè puguin ser
consultades des de centres sanitaris francesos.

Centres sanitaris francesos i metges d'atenció primària francesa

Nom i cognoms, adreça, telèfon, sexe, data de
naixement, edat, país, e-mail, dades de salut, INS/INSPacients
C (carte vitale)

Aquesta plataforma està en procés de
substitució.

3

Recursos
Humans

La finalitat és la realització dels processos
habituals de gestió de recursos humans,
pagament de nòmines, vigilància de la salut i
prevenció de riscos laborals del personal.

La finalitat és garantir el registre i
seguiment del tractament mèdic
sanitari i social que l’AECT-HC dóna a
les seves persones usuàries, pacients o
residents, així com el continuum
assistencial de les persones pacients
ateses.
A la plataforma transfronterera es
publiquen dades de pacients francesos,
perquè puguin ser consultades des de
centres sanitaris francesos.

Compliment d'una obligació legal
(especificar norma)

• 15 anys des de la data d’alta del procés assistencial per a la següent
documentació:
a) Fulls de consentiment informat
b) Informes d’alta
Compliment de la LLEI 21/2000, de 29 de
desembre, sobre els drets d´informació concernent c) Informes quirúrgics i el registre de part
la salut i l´autonomia del pacient, i la documentació d) Dades relatives a l’anestèsia
clínica i de la LLEI 16/2010, del 3 de juny, de
e) Informes d’exploracions complementàries
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de
f) Informes de necròpsia
desembre, sobre els drets d´informació concernent g) Informes d’anatomia patològica
la salut i l´autonomia del pacient, i la documentació
clínica.
• 5 anys des de la data d’alta de procés assistencial per a la resta de documentació
que integra la història clínica

Aquesta plataforma està en procés de
substitució.

Empleats:
· Agència Tributària (espanyola i/o francesa)
· Seguretat Social (espanyola i/o francesa)
· Entitats financeres
· Mútua d'accidents de treball i Servei de Prevenció
· Departament de Treball de la Generalitat
· Inspecció de Treball del Ministeri
· Jutjats, en cas de requeriment judicial
· SEPE
· FUNDAE
· Empresas de renting i a la DGT en cas de requeriment
· Empreses de formació i acadèmies d'idiomes
· Agències de viatges, hotels, companyies àeries, RENFE, etc. en cas de
viatges d'emrpesa
· Intervenció de Comptes del Departament d'Economia de la Generalitat

Empleats:
Noms i cognoms, DNI, adreça, telèfon, número de la
Seguretat Social (NAF), telèfon, núm. col·legiat, núm
de compte corrent, e-mail, títols acadèmics oficials i
altra informació que pugui estar inclosa en un CV,
grau de discapacitat, estat civil
Informació relativa a ascendents o descendents a
càrrec del treballador: nom i data de naixement o
d'adopció

Empleats
Sol·licitants de feina

La finalitat és la realització dels
processos habituals de gestió de
recursos humans, pagament de
nòmines, vigilància de la salut i
prevenció de riscos laborals del
personal.

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

Un cop superats els terminis de conservació anteriors, i amb l’objectiu de donar
una millor assistència sanitària, l’entitat no preveu eliminar informació de la
història clínica tret que l’afectat exerceixi el dret de supressió.

Empleats: contracte laboral
Execució d'un contracte
Sol·licitants de feina: consentiment de l'interessat

Empleats: mentre l'afectat no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, el
temps necessari per complir amb obligacions legals.

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Sol·licitants de feina: com a màxim 3 anys. Revisar que es destrueixin cada 3 anys.

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

Sol·licitants de feina: dades que pugui haver incloses
en un CV (nom, cognoms, formació, experiència, etc.)
i títols acadèmics.

Sol·licitants de feina: N/A

4

Administració i
Comptabilitat

Entitats financeres
La finalitat és la gestió econòmica de l’Agrupació
Agència Tributària
Europea de Cooperació Territorial Hospital de la
CatSalut i ARS
Cerdanya
Intervenció de Comptes del Departament d'Economia de la Generalitat

Noms i cognoms, NIF, adreça, telèfon, e-mail, càrrec,
Clients i proveïdors
núm de compte corrent

La finalitat és la gestió econòmica de
l’Agrupació Europea de Cooperació
Territorial Hospital de la Cerdanya

Execució d'un contracte

Contracte mercantil

Mentre l'afectat no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, el temps
necessari per complir amb obligacions legals.

No

Sí

Mútues
internacionals,
quan es dóna
assistencia a
pacients de fora
de la UE

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)
Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

5

Aatenció a
l’usuari,
reclamacions i
exercici dels
drets

La finalitat és l’atenció de les reclamacions i
peticions d’exercici de drets presentats davant
l’entitat.

CatSalut
En determinats casos, també es podrà comunicar informació a: Jutjats,
Síndic de Greuges i Regió Sanitària

Nom i cognoms, DNI, CIP, SNS (Sistema Nacional de
Salud), adreça, telèfon, sexe, edat, país, e-mail, dades
de salut
Pacients, familiars o acompanyants

La finalitat és l’atenció de les
reclamacions i peticions d’exercici de
drets presentats davant l’entitat.

Mentre l'afectat no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, el temps
necessari per complir amb obligacions legals.

Consentiment de l'interessat

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Telèfons de familiars i cuidadors

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

6

7

Licitacions

Videovigilància

La finalitat és gestionar les proposicions
presentades pels diferents licitadors que
participen en els procediments de contractació
duts a terme en l’àmbit de l’Agrupació Europea N/A
de Cooperació Territorial Hospital de la
Cerdanya. Les proposicions dels licitadors poden
incloure currículums d’empleats d’aquests.

La finalitat és garantir la seguretat de les
instal·lacions i de les persones que s’hi trobin a
dins mitjançant càmeres de videovigilància.

Forces i cossos de seguretat de l'Estat
Tribunals i jutjats
Companyies d'assegurances

La finalitat és gestionar les proposicions
presentades pels diferents licitadors
que participen en els procediments de
contractació duts a terme en l’àmbit de
Noms i cognoms, formació, experiència, categoria
Consentiment de l'interessat
professional i altres dades que puguin aparèixer en un Empleats que pertanyen a les empreses licitadores l’Agrupació Europea de Cooperació
CV
Territorial Hospital de la Cerdanya. Les
proposicions dels licitadors poden
incloure currículums d’empleats
d’aquests.

Imatge

Persones que accedeixen a les instal·lacions de
l'AECT-HC

La finalitat és garantir la seguretat de
les instal·lacions i de les persones que
s’hi trobin a dins mitjançant càmeres
de videovigilància.

Missió en interès públic o exercici de
poders públics (especificar norma)

Mentre l'afectat no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, el temps
necessari per complir amb obligacions legals.

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Article 6.1.e de l'RGPD: compliment d'una missió
d'interès públic

Màxim 1 mes. En cas que es detecti la comissió d'algun delicte, les imatges es
podran extreure i conservar més temps, per si fos necessari posar-les a disposició
de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o tribunals i jutjats.

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat
Noms i cognoms, DNI, TC1, TC2, CV, posició, càrrec,
número d'afiliació a la Seguretat Social
8

9

11

Coordinació
d'activitats
empresarials

Recerca i
investigació
clínica

Comunicació

La finalitat del tractament és la correcta
coordinació d'activitats empresarials.

N/A

La finalitat del tractament és la gestió de les
dades i mostres biològiques dels participants en Centres d'investigació
assajos clínics i en altres projectes d'investigació Investigadors principals
clínica o epidemiològica

Organització i realització d'activitats de
comunicació:
Fotografies i vídeos: a qualsevol persona que accedeixi a internet
· fotografies i vídeos per a publicacions i per a la
A les entitats o emrpeses patrocinadores de la jornada o el congrés que
memòria
sol·licitin llistat d'assistència
· realització de jornades i congressos
· enviament de publicitat, etc.

Treballadors d'empreses contractistes
En el cas dels autònoms, noms i cognoms, DNI, dades
Autònoms
bancàres, certificats d'estar al corrent de pagament
de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària, rebut
d'autònoms, assegurança de responsabilitat civil, CV

Nom i cognoms, DNI, CIP, adreça, telèfon, e-mail,
número d'afiliació a la Seguretat Social, dades de salut
i socials, valoracions subjectives sobre aspectes
signifcatius de la salut i l'atenció
Participants en assajos clínics / pacients
Dades de contacte de familiars: noms i cognoms i
número de telèfon

Coordinació d'activitats empresariales

Compliment d'una obligació legal
(especificar norma)

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de
Mentre l'afectat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, el temps necessari
Prevenció de Riscos Laborals en matèria de
per complir amb obligacions legals.
coordinació d'activitats empresarials.

No

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)

No

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

La finalitat del tractament és la gestió
de les dades i mostres biològiques dels
participants en assajos clínics i en altres Consentiment de l'interessat
projectes d'investigació clínica o
epidemiològica

Organització i realització d'activitats de
Imatge i veu
comunicació:
Persones que són enregistrades
· fotografies i vídeos per a publicacions
En inscripcions a congressos i jornades: noms i
Consentiment de l'interessat
i per a la memòria
cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, lloc de Persones que s'inscriuen a les jornades i congressos
· realització de jornades i congressos
feina i DNI en cas que demanin certificat d'assistència
· enviament de publicitat, etc.

Mentre l'afectat no en sol·liciti la supressió.

No

Sí

En cas que es
facin projectes
multicentre amb
entitats
internacionals

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)
Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Mentre l'afectat no exerceixi el dret de supressió.

No

Sí

EEUU (Google)

Responsable:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)
NIF V-55096580
Camí d'Ur, 31
17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR)
Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.
Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.
Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.
Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.
Les activitats de tractament que duu a terme a l'AECT-HC es desenvolupen tant de
forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades.

