
CLÀUSULA TRACTAMENT PROVES RADIOLÒGIQUES 

En conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades us facilitem la següent 

informació sobre el tractament de dades.  

Responsable del tractament: HM HOSPITALES 1989, S.A.  

Fi del tractament: Gestió d'accessos per part dels pacients als resultats de proves radiològiques 

a través de la pàgina web del responsable.  

Obligació de facilitar dades: Els camps assenyalats amb asterisc són d'emplenament obligatori 

i, per tant, necessaris per poder efectuar el tractament de dades correctament. El responsable 

quedarà exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar dels danys i 

perjudicis causats o patits per l'ús fraudulent per falta de negligència a la guàrdia i custòdia de 

dades d'accés per part del pacient. 

Legitimació: Amb el consentiment exprés del titular de les dades.  

Criteris de conservació: Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari 

per complir amb la finalitat per a la qual es demanaven i per determinar les possibles 

responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del seu tractament, 

prenent com a referència la normativa sanitària que li sigui aplicable.  

Comunicació de les dades: Les dades podran ser comunicades a empreses del Grup 

Hospitalari, amb mateix fi. En qualsevol altre supòsit no es comunicaran dades, excepte 

obligació legal o requeriment judicial.  

Drets que assisteixen a l'interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, dret 

d'accés, rectificació, portabilitat, supressió de les dades i la limitació o oposició al seu 

tractament, així com el dret a presentar-ne una reclamació davant de l'Autoritat de control 

(agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.  

Dades de contacte per exercir els vostres drets: Atenció al Pacient de cada hospital, a les 

Oficines Centrals, (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 2, 28015 de Madrid) o mitjançant correu 

electrònic a dpo@hmhospitales.com 
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