• PROTECCIÓ DE DADES: INFORMACIÓ, CONSENTIMENT,
CONFIDENCIALITAT I DRETS DE L’ASSEGURAT.
• DOCUMENT PER A LA RECOLLIDA DE SIGNATURES (per a la seva
digitalització a l’efecte exclusivament del control personalitzat del servei).

Assistència
Sanitària

1. En aplicació de la normativa sobre protecció de dades personals, se l’informa del següent, podent accedir a informació detallada
al següent enllaç www.asc.es/ca/proteccio-de-dades:
Responsable

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS (ASCSA)
Av. Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona
asc@asc.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO) d’ASCSA:
Av. Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona
dpd@asc.cat

Finalitat

Subscripció, manteniment, compliment i eventual novació del contracte d’assegurança.
Incorporació a un fitxer d’ASCSA amb la finalitat d’adoptar mesures efectives per prevenir, impedir,
identificar, detectar, informar i pal·liar conductes fraudulentes relatives a assegurances, podent-se
tractar dades especialment protegides.
Les dades personals es conservaran mentre es trobi vigent el contracte i un cop finalitzat seran
bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Les dades personals
incorporades al fitxer de prevenció del frau seran conservades durant el termini necessari per
garantir la finalitat de lluita contra el frau en assegurances.
Així mateix, amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos,
podem elaborar un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada.

Legitimació

Execució del contracte d’assegurança, art. 10 Llei 50/1980, art. 99 i 100 Llei 20/2015.
L’interessat està obligat a proporcionar les dades sol·licitades en el present qüestionari, i en cas de
no facilitar-les, no serà possible la subscripció del contracte.

Destinataris

Entitats del Grup o vinculades (SCIAS, SCCL; Autogestió Sanitària, SCCL; BIOPAT, SL; AIALE, SA;
CIRHAB, SL, ANDAIRA, SL), així com a l’Entitat que presti l’Assegurança d’Assistència de Viatge als
assegurats d’ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS, a terceres entitats quan ho
permeti la legislació vigent i a Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals quan així ho exigeixi
la legislació vigent

Drets

Accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació i no ser objecte de decisions
automatitzades.
Quan l’interessat hagi atorgat el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials del
Grup ASCSA o vinculades, tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que
això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
L’exercici dels drets es podrà efectuar contactant amb ASCSA, adjuntant còpia escanejada del DNI
o document equivalent, indicant el dret que es pretén exercir i respecte de quins tractaments, a
través de les següents vies:
- Davant del Delegat de Protecció de Dades mitjançant correu adreçat a dpd@asc.cat
- Mitjançant correu electrònic adreçat a asc@asc.cat
- Mitjançant correu postal adreçat a ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS a
Av. Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona.
L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos a
través de la seva seu electrònica.

Autoritzo l’enviament de comunicacions comercials per via postal, electrònica i/o telefònica sobre productes i serveis i ofertes o
promocions especials d’empreses integrades en el Grup ASCSA o vinculades.
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Número de la persona assegurada

Número de la persona assegurada

(Signi dins del requadre si ho fa en nom propi

(Signi aquí com a pare, mare o tutor legal
en el cas dels menors d’edat)

NOM I COGNOMS:

NIF/NIE:
PERSONA ASSEGURADA:

