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SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ D’UN DOCUMENT DE VOLUNTATS

ANTICIPADES 

A DADES DEL SOL·LICITANT
COGNOMS NOM NIF/NIE o PASSAPORT

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) CP

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFONS 

B SOL·LICITUD

SOL·LICITE:

REVOCAR les voluntats hi tinc inscrites. La persona sotasignada vol eliminar del Registre Autonòmic de Voluntats Anticipades, VOLANT i del
Registre Nacional d’Instruccions Prèvies, RNIP, qualsevol document que reculla instruccions prèvies o voluntats anticipades.

MODIFICAR  dades  de  les  voluntats  que  hi  tinc  inscrites  al  Registre  Autonòmic  de  Voluntats  Anticipades  i  en  el  Registre  Nacional
d’Instruccions Prèvies, RNIP, per al qual adjunte nova documentació.

C INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Nom de l’activitat de tractament: REGISTRE DE VOLUNTATS ANTICIPADES

Finalitat del tractament: Registre de les Voluntats Anticipades de la ciutadania que pot ser consultat des de qualsevol punt de la xarxa assistencial,
quan es considere necessari per a prendre una decisió respecte a la persona declarant i aquesta no puga manifestar la seua voluntat.

Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Legitimació: El tractament  de les dades és necessari  per  al  compliment  d'una obligació  legal  aplicable al  responsable  del  tractament,  i  per  al
compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. La persona interessada
dóna el  seu consentiment  per  al  tractament  de  les  seues  dades  personals  per  a un o diverses finalitats  específiques.  Llei  41/2002,  de 14 de
novembre, d'autonomia del pacient. Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments. Llei 3/2003,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la
Comunitat Valenciana. Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut
de la Comunitat Valenciana. I una altra legislació vigent en matèria sanitària.

Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d’aquestes, a la limitació
del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de
perfils. Les sol·licituds per exercir aquests drets podran presentar-se de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que preveu l’enllaç
següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Més informació: Podrà consultar el registre d’activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l’adreça electrònica
http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades. Podrà  contactar  amb  el  delegat  de  Protecció  de  Dades  en  l’adreça
electrònica dpd@gva.es.
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