
Informació en relació amb la protecció de dades personals 
 
El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, PSMAR, proveït de CIF S0800471E i amb 

domicili al Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona, els informa, de conformitat amb els 

requeriments de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, que les seves 

dades seran tractades en l'àmbit assistencial per prestar-li assistència sanitària 

adequada i de qualitat, en relació a la missió d'interès públic establerta a la Llei 15/1990, 

de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya i el que disposen els article 6.1.e i 9.2.h 

del Reglament General de Protecció de Dades. 

 

Al PSMAR apliquem totes les mesures de seguretat requerides i els professionals que 

tractem les dades estem subjectes al deure de secret professional, garantint-ne així la 

confidencialitat en tot moment. Els destinataris de la informació són únicament els 

professionals o col·laboradors del PSMAR que ho precisin per a la realització de les 

seves funcions, així com els estaments oficials que per obligació legal o necessitat 

material hagin d'accedir a aquestes dades d'acord amb la seva finalitat i les 

competències previstes a la llei. Informem també que el PSMAR participa en la Història 

Clínica Compartida de Catalunya (HC3). Així, les dades de les persones pacients a les 

quals es presti assistència al PSMAR també quedaran integrades en la HC3, d'acord 

amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, que n'és el responsable. Des del PSMAR es poden recollir 

dades des d'aquest sistema d'Història Clínica Compartida quan sigui necessari per a la 

prestació dels serveis assistencials. 

 

En tot cas, qualsevol pacient pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les 

dades i d'oposició i limitació del tractament, així com de portabilitat de les dades, de 

conformitat amb el previst en la legislació vigent, dirigint-se per escrit i aportant fotocòpia 

del seu DNI al departament de Documentació Clínica, a l'adreça Passeig Marítim 25-29 

(08003) de Barcelona. No obstant, els informem que el PSMAR resta obligat a la 

custòdia de les seves dades assistencials d'acord amb els requeriments de la Llei 

21/2000, de 29 de desembre, sobre autonomia del pacient i documentació clínica. En 

cas que consideri vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). 

 

http://www.apdcat.cat/


Així mateix, el responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades 

amb qui pot contactar a través de l'adreça 

electrònica protecciodades@parcdesalutmar.cat. 

 
 

Informació sobre tractament de dades personals de Videovigilància  

 

El responsable del tractament de les dades personals 

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona, ubicats al Passeig Marítim, 25-29 Barcelona 08003. Telèfon de contacte: 
93 248 30 00 - 93 248 32 54. 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:  
protecciodades@parcdesalutmar.cat 

 

Tractament de les seves dades personals 

Quina es la finalitat del tractament  

Utilització de sistemes de videovigilància per garantir la seguretat de les instal·lacions, 
dels béns i de les persones.  

Quina base jurídica ho sustenta 

Article 6.1.e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió 
realitzada en interès públic establerta a la Llei .  

A qui comunicarem les seves dades 

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis i departaments directament vinculats 
amb la seguretat de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.  Així mateix 
s'indica que la informació pot ser facilitada a Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i 
Tribunals, únicament en aquells casos en què es requereixi. Les dades facilitades no 
seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.  

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 les 
següent direccions, segons correspongui:  

• Hospital del Mar 

Servei d’Atenció a la Ciutadania. Adreça: Passeig Marítim 25-29, 08003 Barcelona  

• Hospital de l’Esperança 

Servei d’Atenció a la Ciutadania. Adreça: Carrer Sant Josep de la Muntanya, 12, 
08024 Barcelona  

• Centre Fòrum 
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Servei d’Atenció a la Ciutadania. Adreça: Carrer Llull, 410, Barcelona 08019 

• CUAP Peracamps 

Servei d’Atenció a la Ciutadania. Adreça: Hospital del Mar - Passeig Marítim 25-29, 
08003 Barcelona. 

 

Centre Dr. Emili Mira 

Servei d’Atenció a la Ciutadania. Adreça: Prat de la Riba, 171 (Recinte Torribera), 
08921 Santa Coloma de Gramenet  

 

Quant temps conservarem les seves dades  

Les imatges seran conservades per un termini màxim d’un mes. Excepte en cas de 
petició per part de Forces i Cossos de Seguretat, o/i Jutjats i Tribunals.  

Reclamació 

Si creu que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació adreçada a 
l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (www.apdcat.cat) o per mitjans no 
electrònics. Si ho desitja també es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades a la següent direcció protecciodades@parcdesalutmar.cat.  
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