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La persona sol·licitant rep, per part de l'Agència Valenciana de Salut, les dades sol·licitades d'acord amb la seua petició amb el número de 
referència indicat. 

Així mateix, es responsabilitza a gestionar les dades i n'assegura la confidencialitat, la seguretat i la integritat. En limita l'ús a la finalitat per a la 
qual se cedixen d'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Com a dipositari d'esta informació, el responsable de les dades sol·licitades es compromet a no difondre-la a tercers sense permís exprés i per 
escrit de l'Agència Valenciana de Salut, i a no utilitzar-la per a fins diferents dels sol·licitats i també es responsabilitza de la gestió del/s fitxer/s de 
dades facilitades, d'acord amb el Reial Decret d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguen dades de caràcter personal. 

De la mateixa manera, el responsable de les dades sol·licitades assumix el compromís d’enviar a l’Agència Valenciana de Salut una còpia dels 
treballs, estudis, investigacions, etc., que siguen fruit de l’explotació de la informació continguda en el Sistema d’Informació de l’Assistència 
Ambulatòria (SIA o Gaia) i hagen de ser difosos. 

  
La persona solicitante recibe, por parte de la Agencia Valenciana de Salud, los datos solicitados de acuerdo a su petición con el número de 

referencia indicado. 
Asimismo, se responsabiliza a gestionar los datos asegurando la confidencialidad, seguridad e integridad de los mismos limitando su uso a la 

finalidad para la que se ceden y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Como depositario de esta información, el responsable de los datos solicitados se compromete a no difundirla a terceros sin permiso expreso y 

por escrito de la Agencia Valenciana de Salud, así como a no utilizarla para fines distintos de los solicitados responsabilizándose de la gestión de 
el/los fichero/s de datos facilitados, de acuerdo con el Real Decreto de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

De la misma forma, el responsable de los datos solicitados, asume el compromiso de enviar a la Agencia Valenciana de Salud, copia de los 
trabajos, estudios, investigaciones, etc. que, fruto de la explotación de la información contenida en el Sistema de Información de la Asistencia 
Ambulatoria (SIA y/o Gaia), vayan a ser difundidos públicamente en cualquier medio y a referir en los mismos la fuente de datos utilizada.

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

, d de

Signatura: 
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La persona encarregada del tractament i gestió de les dades 
La persona encargada del tratamiento y gestión de los datos
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