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Informació bàsica de protecció de dades
 
Identificació del tractament: registre de casos de malalties infeccioses de declaració obligatòria del Departament de Salut. 
Responsable del tractament: Secretaria General del Departament de Salut.
Finalitat del tractament: tractament de les dades amb finalitat estadística i control epidemiològic dins les malalties de declaració obligatòria. 
Legitimació: declaració de casos de malalties de declaració obligatòria en què no es necessari consentiment.
Destinataris: unitats del mateix Departament. Les dades també es poden comunicar als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del seu tractament, amb la presentació d'un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix que es disposi d'un certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil); i heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quins drets són els que exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.
Informació bàsica de protecció de dades Identificació del tractament: registre de casos de malalties infeccioses de declaració obligatòria del Departament de Salut. Responsable del tractament: Secretaria General del Departament de Salut.Finalitat del tractament: tractament de les dades amb finalitat estadística i control epidemiològic dins les malalties de declaració obligatòria. Legitimació: declaració de casos de malalties de declaració obligatòria en què no es necessari consentiment.Destinataris: unitats del mateix Departament. Les dades també es poden comunicar als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament.Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del seu tractament, amb la presentació d'un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix que es disposi d'un certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil); i heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quins drets són els que exerciu. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.
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