
 

 

Benvolgut pacient/tutor, 

 

Des del centre [NOMBRE DEL RESPONSABLE] volem continuar prestant els nostres serveis fent 

ús de les noves tecnologies. Per aquest motiu estem fent servir [identificar plataforma: 

WhatsApp, Skype…] per continuar amb la nostra activitat. Volem recordar-li que les seves 

dades seran tractades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis, en base a una relació 

contractual i que no seran comunicades a tercers.  

El pacient es compromet expressament a no enregistrar imatges ni cap contingut de la sessió i 

a no difondre-les a cap mitjà per obligat respecte a la intimitat, honor i privacitat de les 

persones participants a les sessions virtuals i reconeix que no respectar aquesta 

confidencialitat pot causar un greu perjudici tant als interessats (participants) com al propi 

centre. 

Així mateix, en compliment del que disposa l’article 29 de l’RGPD, l’assistent es compromet al 

deure de protecció i a guardar secret respecte d’aquelles dades personals de la resta de 

participants, a les quals pugui accedir de manera accidental o fortuïta en ocasió de la 

realització de les sessions esmentades. Aquestes obligacions romandran inclús després de 

finalitzar la relació amb el centre. 

Les seves dades seran conservades mentre perduri el tractament. Pot exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o exercir-ne el dret a 

la portabilitat, mitjançant escrit adreçat a [NOM + EMAIL DEL RESPONSABLE]. En cas de 

disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació a l’Agencia 

Española de Protección de Datos. (aepd.es). 

Les sessions realitzades de forma telemàtica no es podran enregistrar per part del pacient, en 

compliment de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la 

Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, per a la protecció de la imatge dels 

professionals. 

Per poder continuar amb les sessions mitjançant [identificar plataforma: WhatsApp, Skype…], 

serà necessari que respongui a aquest missatge amb una acció (per exemple, OK o ACCEPTO). 


