ANAMNESI

ALÇADA:

PES:

TA:

NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:

FC:

CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L.

DATA:
DNI:

CLUB:
CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES DE SALUT

E-MAIL:

TELÈFON:

DOCUMENT D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
(Protecció de Dades de Caràcter Personal)

ANTECEDENTS FAMILIARS
MORT PREMATURA (SOBTADA O INESPERADA)
CARDIOPATIA A FAMILIAR PROPER (ANGINA PIT/ INFART MIOCARDI)

Nom i cognoms de l’usuari:
Amb D.N.I. o N.I.E.:
En cas que el pacient fos menor de 13 anys
D/Dª.
amb DNI/NIE
(de què s ’ acompaya còpia), actuant com pare, mare o tutor, presta e l seu consentiment per al tractament de l e s
seves dades.

DIABETIS
ASMA

A travé s de la cu mplimenta ció del present formulari, Vt. Presta el seu consentime nt e xpré s per al tracta ment
de les dades personals facilitades, en els següents termes:

HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Responsable. L'informem que el responsable del tractament és CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L., amb domicili a AV XILE,
38 BL LC1 08028 BARCELONA (BARCELONA). E-mail: cmdiffsalut@gmail.com

ALTRES

Finalitats: La finalitat del tractament de les seves dades personals és la prestació dels serveis professionals que ens ha
sol·licitat.
Legitimació: Consentiment del pacient.

ANTECEDENTS PERSONALS

Conservació de les dades. Les dades de la documentació clínica es conservaran d'acord amb els terminis establerts en les
respectives legislacions autonòmiques, o, si no d'acord amb la Llei 41/2002 d'autonomia del pacient. El responsable, certifica
que ha implementat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives que estableix el Reglament (UE) 2016/679, per
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers a l'objecte d'evitar la seva alteració,
pèrdua , tractament o accés no autoritzat.

ANTECEDENTS DE DOLOR TORÀCIC D´ESFORÇ
Destinataris. No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

DISNEA O FATIGA INEXPLICADA D´ESFORÇ
DETECCIÓ PRÈVIA DE BUF CARDÍAC

Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les
seves dades, o directament oposar-se a el tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit,
acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit al responsable de l'arxiu. En cas de disconformitat amb el
tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ASMA
AL-LÈRGIES

A Barcelona, a

de

de 20

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
Signat:

LESIONS OSTEOTENDINOSES
PORTADOR DE PLANTILLES?
PORTADOR D´ULLERES O LENTS DE CONTACTE?
MEDICACIÓ HABITUAL?
HÀBITS TÒXICS? (FUMADOR?)

CENTRE MEDIC DIFF SALUT, S.L.
AV XILE, 38 - BL LC1 BARCELONA 08028 (BARCELONA)

