Contracte
(Nom del Centre de Dia)

En Població, a data,
REUNITS:

D’una part,
D.(Nom Director) major d’edat, amb Document Nacional d’Identitat número (DNI –
Representant del Centre) en nom i representació de (Raó Social de la Companyia:
XXXXXXX) amb domicili en (Adreça de la Raó Social) titular del Centre de Dia
denominat (Nom del Centre de dia), (en endavant CENTRE DE DIA) situada
en:(Adreça)

Y d’altra,
Sr./Sra.(Nom Usuari) major de edat, amb Document Nacional d’Identitat número (DNI
USUARI), amb domicili en (Adreça USUARI), (EN ENDAVANT L’USUARI), actuant
(marcar el que procedeixi);
☐

En el seu propi nom i dret.

☐

Representant per Sr./Sra. ____________________ amb DNI_______,
telèfon/e-mail ____________/______________ actuant com a
PERSONA RESPONSABLE de l’USUARI, en els termes i amb els límits
que s’indiquen en el present contracte.

Totes les parts, en la condició que ho fan, es reconeixen mútua i recíprocament
capacitat jurídica per atorgar aquest contracte i MANIFESTEN:
1. El CENTRE DE DIA és un centre d’accés públic que compleix les disposicions
normatives aplicable als serveis socials, així com les especifiques dels centres
de dia.
2. Que l’USUARI, i els qui amb ells subscriuen el contracte en aquest document
coneixen les instal·lacions, així com les condicions d’estada, socials, sanitàries
i econòmiques, considerant-les de la seva completa satisfacció.
3. Que l’USUARI, i els qui amb ells subscriuen el contracte en aquest document
coneixen i estan conformes amb el Reglament de Règim Intern (d’ara endavant
RRI) que regeix en l’establiment, que s’acompanya al present contracte com
ANNEX 1 i forma part integrant del mateix a tots els efectes.
4. Que les parts han convingut contractar l’estada de l’USUARI en el CENTRE DE
DIA i el porten a efecte d’acord als següents PACTES:
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PRIMER.- Objecte
L’USUARI farà ús del servei de CENTRE DE DIA a partir del dia (Data Inici) segons
l’horari especificat:
Horari
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX
De XXX a XXX i de XXX a XXX

En el cas que l’USUARI o familiar responsable requereixi hores especifiques fora de
l’horari contractat, avisarà a la Direcció i s’abonarà com un servei extra.
El CENTRE DE DIA podrà prestar a l’USUARI els serveis de: Acollida i convivència,
suport personal a l’USUARI, atenció personal i readaptació a les activitats de la vida
diària i hàbits d’autonomia, manteniment de les funcions físiques i cognitives (veure
punt tercer amb productes no inclosos en el servei) dinamització sociocultural, atenció
familiar i suport en l’assistència sanitària.
Que es detallen en l’article segon del RRI que s’adjunta com a ANNEX 1, tot dins de
l’àmbit del propi CENTRE DE DIA.

SEGON.- Preu
El preu estipulat pels serveis prestats a l’USUARI, que compren els serveis establerts
en el pacte primer, serà de (indicar preu sense IVA/IGIC ni descomptes) euros
mensuals/diàris segons figura en la llista de preus vigent en aquesta data. Sobre
aquesta quantitat s’aplicarà l’IVA/IGIC al tipus vigent, resultant un preu mensual/diari
total d’estada de(preu total inclòs IVA/IGIC)euros.
☐

De la quantitat indicada en el paràgraf, l’import de (indicar preu sense IVA ni
descomptes euros mensuals/diaris (indicar l’opció) serà abonat al CENTRE
DE DÍA per l’entitat (indicar entitat externa), prèvia emissió pel CENTRE
DE DÍA de la corresponen factura a nom d’aquesta entitat. En el cas de
impagament o per la (indicar entitat externa), de les factures emeses i, en
qualsevol cas, a partir de la data de finalització de la subvenció concedida a
l’USUARI, el pagament del preu del servei es regirà per l’establert a
continuació.

☐

La aportació que realitza l’Usuari serà de (indicar preu sense IVA ni
descomptes)euros mensuals/diaris d’acord amb l’acord establert amb
(indicar entitat externa). Sobre aquesta quantitat s’aplicarà l’ IVA/IGIC al
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tipus vigent, resultant un preu mensual/diari total del servei de (Preu total
inclòs IVA/IGIC) euros.
Aquest preu es pacta en funció de la jornada i dies d’assistència al centre contractat i
dels serveis extres contractats.
El preu establert en aquest contracte serà actualitzat el mes de gener de cada any
natural de vigència del contracte, com a màxim, en un percentatge equivalent al major
dels següents indicadors incrementat en un punt:
1. Conveni laboral d’aplicació
2. Índex de preus al consum general de la Comunitat Autònoma
3. Índex de preus al consum d’aliments i begudes no alcohòliques en la Comunitat
Autònoma.
4. Índex de preus industrials (IPRI) de la Energia en la Comunitat Autònoma
publicat en l’INE.
Durant la vigència del contracte el preu aplicable podrà ser modificat quan es
produeixin canvis en l’horari contractar en el Centre de Dia.
La modificació del preu serà efectiva després de que el CENTRE DE DIA se la notifiqui
per escrit a l’USUARI o RESPONSABLE.

TERCER: Forma de pagament
El pagament es farà efectiu, per l’USUARI o, en el seu cas, per la PERSONA
RESPONSABLE indicats en la compareixença d’aquest contracte, per mesos
anticipats, els 5 primers dies de cada mes:
☐

Mitjançant domiciliació bancaria en el següent compte:
• Nom de l’entitat bancaria: (nom Banc)
• Oficina: (número oficina)
• Localitat:(localitat)
• Nom del titular del compte:(nom titular/es)
• IBAN:(nº IBAN)
• Codi internacional d’identificació bancaria (BIC)/Swicth: (nº BIC)

☐

Mitjançant pagament amb targeta, els 5 primers dies de cada mes.

Sanitas Mayores en cap cas accepta el pagament en efectiu d’estades i/o serveis.
El Centre de Dia emetrà una factura mensual on constaran diferenciadament el preu
de l’estada mensual, els impostos corresponents i el preu dels serveis
complementaris efectuats a sol·licitud de l’USUARI o els seus familiars en el mes
anterior.
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Les despeses ocasionades per eventuals devolucions bancaries, no atribuïbles al
Centre de Dia, seran satisfets per l’USUARI o per QUINS SUBSCRIUEN EL
CONTRACTE segons sigui el cas.
No estan inclosos en el preu pactat en aquest contracte:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

La manutenció (segons hores de servei contractat)
Els productes extres d’alimentació que sol·liciti l’USUARI.
Els serveis addicionals que presta el CENTRE DE DIA (podologia,
perruqueria, sessions individuals de rehabilitació, i altres serveis oferts pel
centre) que estaran publicats en el llistat de preus extres en el tauler del
centre.
Les despeses extraordinàries que poguessin ser precisos, en especial els
desplaçaments que, per qualsevol motiu o a qualsevol destí, hauria de
realitzar l’USUARI al domicili de familiars, visites, etc..
Els desplaçaments a l’hospital en ambulància seran a càrrec de la Seguretat
Social o en defecte d’això a càrrec de l’USUARI.
Els serveis de dutxa o higiene, tallers de memòria, mediació familiar, telèfon,
serveis complementaris d’acompanyament, utensilis d’higiene personal,
ajudes tècniques, cadires de rodes, caminadors o qualsevol material
d’ortopèdia.

Tots els productes i serveis no inclosos en el preu mensual es regiran pels preus
fixats i vigents en cada moment i que estaran a disposició del públic en el CENTRE
DE DIA.
QUART.- Vigència i extinció del contracte. Causes de resolució
El contracte entra en vigor el dia de la seva signatura i té efectes des de la data
d’inici d’ús de l’USUARI en el CENTRE DE DIA.
A) Absències voluntàries
En cas d’absència voluntària el centre cobrarà el preu fixat per ell i els serveis
contractats.
B) Absències involuntàries.
En el cas de absència involuntària temporal per qualsevol causa inferior a 5 dies,
que haurà de ser comunicada de manera verbal en el centre, no procedirà
deducció ni cap reemborso del preu satisfet. Quan l’absència involuntària sigui
deguda a malaltia de l’USUARI o a la necessitat d’aquest d’assistir a un familiar:
i)

En el cas que l’absència sigui superior a 30 dies, però inferior a 6 mesos,
haurà de comunicar-se per escrit i aportar el justificant en cas d’ingrés
hospitalari. Per tenir dret a la reserva de plaça s’abonarà una quota de
manteniment del 75% per cada mes d’absència, sent aquest import
actualitzable.
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ii) Per als períodes de vacances entre juliol i agost, amb previ avis al centre
d’1 mes d’antelació i amb una durada de 30 dies consecutius, el Centre
reservarà la plaça previ abonament de la quota única de manteniment de
75% actualitzable.
iii) En el cas que l’usuari romangués de vacances més dies dels preavisats per
escrit, es facturaran íntegrament els dies d’absència que excedeixin dels
que inicialment va notificar.
C) Baixa de l’Usuari
L’USUARI podrà resoldre el present contracte en qualsevol moment de la seva
vigència amb un preavís de 5 dies naturals. Mitjançant lliurament del formulari
que se li facilitarà en el CENTRE DE DIA o per escrit a la Direcció del centre.
El CENTRO DE DIA podrà resoldre el present contracte per les causes indicades
en el capítol 10è del RRI, previ avis a l’USUARI amb quinze dies naturals
d’antelació.
En especial, l’impagament de dues mensualitats del preu del servei pactat en el
contracte, per qualsevol dels obligats a això, donarà lloc a la resolució de ple dret
del contracte actual de servei de Centre de Dia.
En cas de defunció de l’USUARI en el Centre de Dia i que aquesta ocasioni
despeses, aquestes es justificaran i es domiciliaran mitjançant rebut amb el
compte indicada en el pacte segon.
QUINTO: Responsabilitats de l’usuari i de quins amb ell subscriuen el contracte
La PERSONA RESPONSABLE actua com a representant de l’USUARI a tots els
efectes, i molt especialment per a les notificacions i comunicacions del CENTRE DE
DIA, en relació amb les obligacions econòmiques i de règim de funcionament que
conté aquest contracte i el RRI i podrà ser requerida perquè procedeixi a l’esmena de
qualsevol incompliment que es produeixi, del que s’estableix en aquests documents.
Per al supòsit de no poder ser localitzats i en cas d’urgència, la PERSONA
RESPONSABLE AUTORITZA a la Direcció del Centre per procedir al trasllat de
l’Usuari al Centre Mèdic Públic o Privat que la Direcció estimi més convenient sent
per compte de l’USUARI, del TUTOR o de la PERSONA RESPONSABLE, segons
procedeixi, o del sistema d’assegurament que tingui contractat les despeses que
s’ocasionin pel trasllat i l’estada.
L’USUARI, el TUTOR així com la PERSONA RESPONSABLE, es comprometen
solidàriament a complir totes les estipulacions que les siguin d’aplicació contingudes
en el RRI i en el present contracte.
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SISÈ: Responsabilitats del CENTRE DE DIA
El CENTRO DE DIA es compromet a complir i fer complir al personal al seu servei,
les estipulacions contingudes en el present contracte i en el RRI, prestant atenció a
totes aquelles que puguin fer més confortable i agradable l’estada de l’USUARI en el
CENTRE DE DIA.
Havent assumit el CENTRE DE DIA l’assistència personal de l’USUARI per al
desenvolupament de la vida diària, queda terminantment prohibit que l’USUARI sigui
assistit o atès per terceres persones.
El CENTRE DE DIA no es farà responsable en cap cas de la custodia i integritat dels
béns que l’USUARI aporti amb ell i que estiguin a la seva lliure disposició al llarg de
la seva estada en el centre.
El CENTRE DE DIA manifesta que té concertada una pòlissa d’assegurances de
Responsabilitat Civil amb [OMPLIR NÚMERO DE LA PÒLISSA]

SETÈ: Qüestions litigioses
Per qualsevol divergència o litigi que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació de
l’estipulat en aquest document i en el seu RRI, les parts contractants, amb renúncia
al seu fur propi, es sotmeten expressament al jutge competent del territori del
CENTRE DE DIA.
En proba de conformitat amb el contracte i tots els seus annexes, les parts els signen
per duplicat el exemplar i a un sol efecte en la localitat i data a dalt indicats.

USUARI
(Nom Usuari)

Persona responsable de l’USUARI
(Nom Deutor Solidari/ Responsable)

El Director del Centre de Dia
(Nom Direcció)
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ANEXO A. Protecció de Dades Personals. Resident
A) Informació bàsica sobre Protecció de Dades en relació al tractament de dades personals de
Residents/Clients
De conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, es proporciona en virtut de
la present clàusula, informació bàsica sobre el tractament realitzat per Sanitas de les dades personals
del Resident, incloent les dades de salut, que (i) hagi facilitat el Resident/Client i/o Tutor i/o Persona
Responsable com a conseqüència del contracte d’estada o de prestació de serveis (el “Contracte”); (ii)
s’hagin generat com a conseqüència de la prestació del servei per part de Sanitas; o (iii) Sanitas hagi
obtingut per diferents meitjans (en endavant, les “Dades Personals”):
•

Responsable: Sanitas Mayores S.L., amb domicili social en el carrer Ribera de Loira 52] (en
endavant, "Sanitas").

•

Finalitat: Les Dades Personals (que inclouen les seves dades de salut) es tractaran amb les
següents finalitats:
a) Formalització, desenvolupament i execució del Contracte.
b) Prestació del servei assistencial integral objecte del Contracte, poden a tal fi facilitar o
sol·licitar dels professionals sanitaris, centres de salut i/o metges externs al centre,
informació referent a la seva salut.
c) Cessió de Dades Personals a les empreses del grup per a la investigació científica i per
al disseny, millora i oferiment de models assistencials objecte del Contracte.
d) Compartir les Dades Personals amb tercers identificats en la Informació Addicional per a
la correcta i millor atenció del Resident/Client en el cas que aquest contracte determinats
serveis complementaris als prestats per Sanitas.
e) Prestació del servei de vídeo consulta per part de Sanitas.
f)
Compliment d’obligacions que li corresponguin a Sanitas per mandat legal, entre altres,
aquelles relatives a la normativa de lleis sociosanitàries, tributàries i normativa de
protecció de dades.
g) Cedir les Dades Personals a empreses dins del grup de Sanitas per dur a terme un
anàlisi dels seus interessos i necessitats amb base en aquestes Dades Personals.
h) Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica.
i)
Dur a terme procediments d’anonimització i seudoanonimització de les seves Dades
Personals.
j)
Organització i publicitat de les activitats i esdeveniments realitzada pel centre o servei
corresponent, per a això es podrà tractar la imatge del Resident, en la mesura en que
hagi estat consentit pel Resident/Client i/o Tutor i/o Persona Responsable en un
document separat.
k) Compartir Dades Personals del Resident/Client amb els familiars amb la fi que aquests
puguin obtenir informació a traves de la “App Mayores” o altres aplicacions en la mesura
que s’hagi consentit per separat.
l)
Compartir Dades Personals del Resident/Client amb els familiars en aquells casos que
resulti necessari informar sobre l’estat de salut del Resident/Client.
m) Cedir les Dades Personals, a empreses dins del grup amb finalitats de recerca científica
i/o estadística per a finalitats comercials.
n) Cedir Dades Personals a tercers per a l’efectivitat de la relació contractual amb el
Resident/Client i/o per a l’enviament de informació comercial.
o) Elaboració de perfils per a l’oferiment de nous productes i serveis.

•

Legitimació: Execució del contracte, compliment d’obligacions legals, finalitats de recerca
científica i/o estadística, interès legítim, interès vital i consentiment.

•

Destinataris: Empreses del Grup i tercers ja siguin persones físiques o jurídiques. A més de
l’anterior encarregats del tractament la transferència internacional del qual es basa en
l’autorització de la Directora de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o en Clàusules
Contractuals Tipus.

•

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets.

•

Informació addicional: trobarà informació addicional en relació al tractament de les seves dades
personals en l’Annex Informació Addicional o en www.sanitas.es/RGPR (Centres i serveis de
Majors).
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La falta d’acceptació dels tractaments que s’inclouen a continuació no condiciona el manteniment,
desenvolupament i/o control del Contracte. Tret que indiqui el contrari marcant l’opció “no” d’algun
dels següents tractaments, amb la signatura de la present clàusula, el Resident/Client i/o Tutor o
Persona Responsable (en representació del Resident/Client) consent que Sanitas pugui realitzar
cadascun dels següents tractaments:
Sí No
Consento la cessió de les meves Dades Personals per part de Sanitas a terceres
empreses col·laboradores, identificades en la Informació Addicional, amb la
finalitat de remetre’m informació comercial relacionada amb productes i serveis
financers, assegurances, serveis sociosanitaris i/o salut o benestar, incloent
l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.
Sí No
Consento el tractament i la cessió per part de Sanitas a les entitats del grup
Sanitas, identificades en la Informació Addicional, de les meves Dades Personals
per a finalitats promocionals de productes i serveis, incloent l’enviament per
mitjans electrònics de comunicacions comercials o equivalents en nom de les
entitats del grup Sanitas sobre les mencionades entitats o sobre terceres
empreses col·laboradores.
Sí No
Consento el tractament i cessió de les meves Dades Personals per part de Sanitas
a les entitats del grup de Sanitas, identificades en la Informació Addicional amb
finalitats de recerca científica i/o estadística per a finalitats comercials.
Sí No
Consento el tractament i cessió de les meves Dades Personals per part de Sanitas
a les entitats del grup de Sanitas, identificades en la Informació Addicional, amb la
finalitat de dur a terme un anàlisi dels meus interessos i necessitats amb base en
les Dades Personals, podent incloure aquest tractament la presa de decisions
automatitzades.
He llegit i entenc la informació proporcionada en relació al tractament de les dades personals.

[Signatura del Residente o Tutor o Persona Responsable]
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ANEXO B. Protecció de Dades Personals. Responsables
B) Informació sobre el tractament de dades personals del Tutor i Persona Responsable
D’altra banda, Sanitas tractarà de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de
dades, les dades personals del Tutor o Persona Responsable amb finalitats de manteniment i
execució de la relació contractual, compliment d’obligacions que corresponguin a Sanitas per mandat
legal y amb finalitats comercials, incloent l’enviament per diversos mitjans, inclosos els electrònics, de
informació comercial o ofertes relacionades amb productes i serveis de les entitats de Sanitas així
com de terceres entitats pertanyents al sector de assegurances, sociosanitaris i/o salut o benestar i
que se identifiquen en www.sanitas.es/RGPD (Centres i serveis de Majors) –la "WEB"- Per això,
Sanitas podrà accedir a les dades personals del Tutor i/o Persona Responsable a les empreses del
Grup Sanitas que consten identificades en la WEB, així com a les mencionades terceres empreses
col·laboradores. Sanitas també podrà tractar i cedir a les entitats del grup Sanitas les dades personals
del Tutor i/o Persona Responsable per a l’elaboració de perfils amb l’objectiu de poder oferir-li nous
productes i serveis adaptat a les seves necessitats i interessos, entenent millor les seves expectatives
i millorar el seu grau de satisfacció.
Així, Sanitas podrà compartir les dades personals merament identificatives del Tutor i/o Persona
Responsable amb terceres empreses com a xarxes socials amb l’objectiu de creuar-los amb la
informació continguda en aquestes xarxes socials per entendre la manera en que el Tutor o Persona
Responsable utilitza les pàgines webs i aplicacions de Sanitas, és a dir, quines pàgines i informació
consulta i així poder-li oferir informació personalitzada sobre les entitats del grup Sanitas. Per últim,
Sanitas podrà tractar les dades personals, incloent la imatge del Tutor i/o Persona Responsable, en la
mesura en que s’hagi obtingut el consentiment per separat d’aquest, per a l’organització i publicitat de
les activitats i esdeveniments realitzada pel centre o servei corresponent.
La base legitima per al tractament de les dades personals amb la finalitat de manteniment i execució
de la relació contractual és l’execució del present contracte actual d’estada o prestació de servei
mentre que la base legitima per al compliment d’obligacions que corresponguin a Sanitas és el
compliment d’obligacions legals. Per part seva, el tractament i cessió per part de Sanitas de les dades
personals a empreses del grup així com a terceres empreses col·laboradores per a finalitats
comercials incloent l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils, es basa en el
consentiment, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de
prestació de serveis. De la mateixa manera, la base legítima per al tractament de les dades
personals, incloent la imatge del Tutor i/o Persona Responsable és el consentiment que s’obtindrà de
manera separada al contracte actual. Finalment, la base legítima per al tractament de dades
personals del Tutor i/o Responsable per poder oferir-li nous productes i serveis adaptats a les seves
necessitat i interessos, és l’interès legítim.
Sanitas conservarà les dades personals del Tutor o Persona Responsable pel temps que duri la
relació contractual i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, el exercici o
la defensa de potencials reclamacions. Una vegada finalitzat el mencionat termini, Sanitas es
compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així como a bloquejar-los
degudament.
En virtut de la present clàusula, Sanitas informa al Tutor o Persona Responsable que en ocasions,
Sanitas pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Sanitas accedeixin a les seves dades
personals com encarregats del tractament, els quals es troben identificats en la WEB. El Tutor i/o
Persona Responsable entén que alguns d’aquest prestadors de serveis es trobin en països situats
fora del Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol.
Aquestes transferències internacional es realitzen a l’empara de l’autorització de la Directora de
l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o estan cobertes per clàusules tipus. Pot consultar les
transferències internacionals en la WEB. Per obtenir una copia d’aquesta autorització, pot posar-se en
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ANEXO B. Protecció de Dades Personals. Responsables
contacte amb Sanitas per els mitjans establerts en la Informació Addicional també accessible en la
WEB.
Els titulars de les dades podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició,
supressió, portabilitat i limitació del tractament mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada
de còpia del seu DNI, dirigida a la següent adreça: Carrer Tuset, 5, 08006, Barcelona, Departament
d’Auditories Internes i Qualitat o per correu electrònic a través de lopd_sr@sanitas.es. A més dels
anteriors drets, el Tutor o Persona Responsable tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en
qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de
consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Sanitas podrà continuar
tractant les dades del Tutor o Persona Responsable en la mesura en que la llei aplicable ho permeti.
Així mateix, el Resident o Tutor té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control
pertinent.
Queda entès que el Tutor o Persona Responsable podrà posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades del Grup a través del correu electrònic “dpo@sanitas.es” o en l’adreça postal de
carrer Ribera del Loira 52, España, Madrid, davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en
matèria de protecció de dades. En el cas que la informació sobre els destinataris de les dades
personals no quedi prou clara en la WEB, el Tutor i/o Persona Responsable podrà posar-se en
contacte amb Sanitas a través dels mitjans indicats per sol·licitar una còpia en paper d’aquesta
informació.
La falta d’acceptació dels tractaments que s’inclouen a continuació no condiciona el manteniment,
desenvolupament i/o control del contracte d’estada del Resident amb Sanitas. Tret que indiqui el
contrario marcant l’opció “no” d’algun dels següents tractaments, amb la signatura de la present
clàusula, el Tutor Legal o Persona Responsable consent que Sanitas pugui realitzar cadascun dels
següents tractaments:
Sí No
Consent la cessió de les meves dades personals per part de Sanitas a terceres
empreses col·laboradores, amb la finalitat de remetre’m informació comercial
relacionada amb productes i serveis financers, assegurances, serveis
sociosanitaris i/o de salut o benestar, incloent l’enviament de comunicacions
comercials per mitjans electrònics.
Sí No
Consent el tractament i la cessió per part de Sanitas a les entitats del grup Sanitas
de les meves dades personals per a finalitats promocionals de productes i serveis,
incloent l’enviament per mitjans electrònics de comunicacions comercials o
equivalent en nom de les entitats del grup Sanitas sobre aquestes entitats o sobre
terceres empreses col·laboradores.
Sí No
Consent el tractament i cessió de les meves dades personals per part de Sanitas a
les entitats del grup de Sanitas amb la finalitat de dur a terme un anàlisi dels meus
interessos i necessitats per a finalitats comercials, pudent incloure aquest
tractament la presa de decisions automatitzades.
He llegit i entenc la informació proporcionada en relació al tractament de les dades personals.

[Signatura del Tutor o Persona Responsable]

Sanitas Mayores S.L.
Contracte Centre de Dia Privat. Versió 2, gener 2020

Sanitas és una companyia de

Página 10 de 10

