
 
 
En compliment de la normativa de protecció de dades, l'informem que el responsable del 

tractament és CLÍNICA CORACHAN, S. a., amb NIF:A-08049983, domicili en Carrer Buigas, 19-

08017 Barcelona, Telèfon: 93 2545800 i dades de contacte del Delegat de Protecció de dades 

correu electrònic: protecciondedatos@corachan.com.  

La finalitat del tractament de les seves dades en cas de ser facilitats, inclosos els de salut, ja actuï 

en qualitat de pacient o la seva representeante legal o persona que actuï en el seu nom 

autoritzada pel pacient, és poder gestionar com a usuari el servei d'informació mèdica al ciutadà, 

davant la crisi de salut pública provocada per l'expansió del virus COVID-19, i facilitar-li la 

informació que Vostè precisi. 

La base jurídica del tractament és l'establiment de la relació, el consentiment de l'usuari que 

facilita les seves dades i el compliment dels preceptes legals del RGPD i de la LOPDGDD per al 

tractament de les dades de salut i prestació sanitària, així com, la resta de la normativa sanitària 

i d'un altre tipus que al Responsable li sigui aplicable.  

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació i no sol·liciti la supressió i, en tot cas, 

en compliment de terminis legals i de prescripció de possibles accions legals. 

Les seves dades podran ser comunicats a Organismes Públics amb competència en matèria 

sanitària i qualsevol altre organisme que el requereixi en virtut legal. A l'efecte de possibles 

transferències Internacionals de dades i una infomración més ampliada de nostres politicas de 

privacitat pot dirigir-se a https://www.corachan.com/es. 

Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la 

limitació o oposició dirigiendose per escrit al Responsable en Carrer Buigas, 19-08017 Barcelona, 

o mitjançant un correu electronico a l'adreça: protecciondedatos@corachan.com Pot retirar el 

consentiment prestat i pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció 

de dades: www.aepd.es 
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