
 
 

 
Benvolgut/da: 
 
El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que amb la 
recepció del present correu electrònic Clínica Girona entén que queda autoritzada pel remitent per a que 
les dades del seu Currículum Vitae siguin incorporades al fitxer del que disposa l’entitat anomenat 
“Personal”, així com per al tractament de les dades facilitades per vostè, amb l'única finalitat de poder 
donar resposta a la seva demanda de treball en cas que l’entitat pugui ofertar-la així com per a disposar de 
les seves dades amb la finalitat de proporcionar-li informació referent a futures ofertes de treball i/o dels 
serveis que Clínica Girona pugui prestar, a través de qualsevol medi, inclòs el correu electrònic, en la forma 
i amb les limitacions que preveu el RGPD.  
 
Tan mateix, Clínica Girona considera oportú cedir les seves dades a les entitats que la conformen així com 
als departaments de la mateixa amb la finalitat de poder respondre a la seva demanda. En aquest sentit li 
informem que en cas de no manifestar disconformitat, Clínica Girona entén que vostè autoritza la cessió de 
les seves dades de caràcter personal amb aquesta finalitat a les entitats que formen part del Grup Clínica 
Girona: http://www.clinicagirona.cat/grup-clinica-girona. Les seves dades curriculars seran guardades 
durant el període d'un any a partir de la seva recepció.  
 
Vostè és responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets 
accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord 
allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per 
escrit al Delegat de Protecció de Dades a c/Joan Maragall 26 (17002-Girona) o per email a 
protecciodades@clinicagirona.cat; en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document 
nacional d’identificació o bé equivalent.  
 
Rebi una cordial salutació, 
 
 
Clínica Girona 
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La informació continguda en aquest e-mail és confidencial i privada. Si vostè no és la persona a la que anava dirigit aquest missatge, si us plau, 
contacti immediatament amb el remitent. Qualsevol copia o ús no autoritzat d'aquest e-mail queda prohibit. 
The information in this e-mail is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by 
contacting on reply address. You should neither copy it, use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. 
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