Document d’informació de dades personals relatives a la pàgina Web v1.0
1. Dades relatives a les cookies d’aquesta pàgina web
El responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci Sanitari del Maresme
(www.csdm.cat), ubicats a Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró. Telèfon de contacte: 937 417 700.
Dades de contacte: lopd@csdm.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@csdm.cat

Tractament de les seves dades personals








Quina és la finalitat del tractament
Realització d’anàlisi estadístic de la pàgina web per a la millora del servei.
Quina base jurídica ho sustenta
El consentiment de l’interessat.
A qui comunicarem les seves dades
Google, LLC., entitat establerta als Estats Units d’Amèrica i adherida a l’acord Privacy Shield, que
garanteix un nivell de protecció de la privacitat equivalent al de la Unió Europea. Pot consultar
aquesta informació a
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active,
així com la política de privacitat de Google a https://policies.google.com/privacy.
Quins són els seus drets
Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a l’adreça del responsable del
tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
Reclamació
Si considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
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2. Dades relatives al NEWSLETTER
En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d’informació i activitats del Consorci
Sanitari del Maresme, us informem:
El responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci Sanitari del Maresme
(www.csdm.cat), ubicats a Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró. Telèfon de contacte: 937 417 700.
Dades de contacte: lopd@csdm.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@csdm.cat

Tractament de les seves dades personals












Quina és la finalitat del tractament
S'utilitzaran per enviar el newletters, esdeveniments, promocions dels serveis i activitats del
Consorci Sanitari del Maresme.
Quina base jurídica ho sustenta
El consentiment de l’interessat. Utilitzarem només les seves dades quan ens doni el seu
consentiment.
A qui comunicarem les seves dades
Les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es
produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
Quins són els seus drets
Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a l’adreça del responsable del
tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
Quant temps conservarem les seves dades
El CSdM tractarà les seves dades des del moment en què es demanen i fins que acabi la finalitat per
la qual van ser recollides o en el moment en que vostè revoqui el consentiment prestat.
Reclamació
Si considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
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3. Dades relatives a la sol·licitud de feina mitjançant CURRICULUM VITAE
En el cas que ens hagis donat les teves dades per ser sol·licitant de treball del Consorci Sanitari del
Maresme, us informem:
El responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci Sanitari del Maresme
(www.csdm.cat), ubicats a Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró. Telèfon de contacte: 937 417 700.
Dades de contacte: lopd@csdm.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@csdm.cat
Tractament de les seves dades personals
 Quina és la finalitat del tractament
Registre del seu currículum en els nostres arxius com a sol·licitant de treball. Tanmateix li demanem
que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho
comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzades les mateixes.
 Quina base jurídica ho sustenta
Les seves dades seran tractades en base a la seva sol·licitud de mesures pre-contractuals, base de
tractament establerta a l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.
 A qui comunicarem les seves dades
Les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es
produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
 Quins són els seus drets
Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a l’adreça del responsable del
tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
 Quant temps conservarem les seves dades
En aquest sentit, informem que procedim al seu registre amb data de l’enviament i que la vigència
del mateix serà de sis mesos comptats a partir de la data de registre, per tant, en el supòsit que
vostè desitgi continuar constant en els nostres arxius com sol·licitant de treball haurà de cursar
novament la seva petició i currículum.
 Reclamació
Si considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

