VOLANT DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA
PER ACCIDENT DE TREBALL

T. 902 333 276

Sol·licitem que prestin assistència sanitària al treballador/a d’aquesta empresa de la qual s’indiquen les dades:

Dades d’empresa i treballador/a
NIF

Empresa
Codi Compte Cotització (CCC)

Telèfon

Domicili

Població

Treballador/a
D.N.I.

Telèfon

Núm. afiliació S.S.

Domicili

Població

Horari laboral

Lloc de treball

Informació de l’accident
Data de l’accident

Hora

Accident de trànsit

Descripció detallada de com i on s’ha produït l’accident:

IMPORTANT (marqui la casella corresponent):
L’accident s’ha pogut observar directament per part del responsable de l’empresa o un altre company
El treballador refereix haver sofert un succés que no ha pogut ser constatat per l’empresa
Indiqui el nom dels testimonis i DNI, si n’hi haguessin:

Data, signatura i segell de l’empresa
Dades del responsable de l’empresa que complimenta el volant d’assistència:
Nom i cognoms

DNI

En qualitat de

Signatura i segell de l’empresa
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Notes:
1. L’emissió d’aquesta sol·licitud d’assistència sanitària no comporta el necessari reconeixement, per part de la mútua, de l’accident com a laboral.
2. En cas que la mútua qualifiqui l’ incident com accident de treball, d’acord amb les disposicions legals vigents, l’empresa haurà de:
a) Si causa baixa mèdica: tramitar el corresponent Comunicat d’Accident de Treball (en els 5 dies següents a la data d’emissió de la baixa mèdica o en les 24 hores
següents en cas d’accident greu, molt greu, o mort).
b) Si no causa baixa mèdica: incloure aquest procés en la Relació d’Accidents de Treball Sense Baixa Mèdica del mes següent al de l’assistència.
L’emissió d’aquest document no exonera l’empresa de l’obligació legal de comunicar, a través del sistema Delt@/CoNTA, les notificacions anteriorment citades.
3. La presentació d’aquest document en Serveis Mèdics diferents dels d’Egarsat no implica que la mútua necessàriament hagi d’assumir la despesa de l’assistència prestada.
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del Reglament 2016/679 de la Unió Europea relativa a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que:
El responsable del tractament de les seves dades és EGARSAT, MUTUA COL.LABORADORA AMB
Responsable
LA SEGURETAT SOCIAL N.º 276, amb domicilio social en Avda. de Roquetas, 63 -65, 08174,
del
Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
tractament
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de tractar les seves dades personals del
Finalitat
representant legal de la empresa mutualista per garantir l’efecte del contacte que ha subscrit
l’empresa que vostè representa i poder prestar els serveis de la mútua als treballadors de la
mateixa.
EGARSAT només procedirà al tractament de dades personals perquè existeix, per lo menys, una
Base de Legitimació
de les següents bases de legitimació del tractament.
El tractament necessari per l’execució d’un contracte en el que l’interessat es part o per
l’aplicació a petició d’aquest, de mesures precontractuals.
Les seves dades podran ser comunicades per obligació legal a les administracions públiques
Destinataris
(per exemple: al Ministeri de Treball i Seguretat Social, i a Organismes i Entitats que integren
la Seguretat Social), a entitats bancàries per poder procedir al cobrament dels serveis, o
pagament de prestacions, y a empreses i professionals de la salut col·laboradors d’Egarsat,
únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades.
Les seves dades també podran ser cedides a altres mútues en compliment de la normativa de
la Seguretat Social (Reial Decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social i el Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, de
Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social).
Es possible que, en alguna ocasió, per complir les finalitats indicades, sigui necessari realitzar
una transferència internacional de les seves dades més enllà dels països de l’Espai Econòmic
Europeo.
Conservarem les seves dades personals d’identificació i administratives mentre li prestem
qualsevol tipus de servei, a vostè o a la seva empresa, o ens la presti vostè, i per lo menys
durant 5 anys després que finalitzi la relació amb la mútua, en compliment de l’article 16 del
Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre pel que s’aprova el Reglament de Col·laboració de
les Mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
Les dades de salut que puguem tractar de vostè seran conservades en compliment dels
terminis de conservació legalment establerts en l’article 17 de la Llei 41/2002, de 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica, excepte que una normativa autonòmica prevegi un
diferent major.
De la mateixa manera procedirem a conservar tota aquella documentació que sigui necessària
per poder atendre qualsevol procés judicial o contingència prevista, mentre es prevegi la seva
utilitat.
Per aquells supòsits que es necessari el seu consentiment exprés, les seves dades es
conservaran fins que sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu coneixement, excepte en el
cas de candidats que facilitin el seu currículum, en aquest cas la informació serà destruïda de
manera segura en un termini màxim de 6 mesos.
Vostè te dret a revocar, en qualsevol moment, qualsevol consentiment que ens hagi atorgat i a
Drets
accedir a la informació que tindrem de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu
tractament, a sol·licitar la limitació del tractament, o a demanar la portabilitat de les seves
dades i a que no es prenguin decisions automatitzades en base les seves dades, incloent la
realització de perfils. Per això, tant sols precisa comunicar-ho mitjançant un escrit signat,
adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat (
DNI, passaport), dirigit a: EGARSAT, MUTUA COL.LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL
N.º 276 - Avda. de Roquetas, 63 -65, 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
Alternativament, es pot dirigir al nostre Delegat de Protecció de Dades, que es la persona
encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostre entitat. Pot fer-ho a través de
dpo@egarsat.es o mitjançat carta postal a l’atenció del Sr. Delegat de Protecció de Dades,
remesa a la direcció indicada, incloent la referencia “DPD - Delegat de Protecció de Dades”.
En cas d’exercici de drets per mitja d’un representant, serà necessari que la sol·licitud
s’acompanyi d’autorització expressa i còpia del DNI, passaport o document oficial equivalent
del representant i representat. També té dret a presentar una reclamació oficial davant d’una
Autoritat de control.
Si no ens facilita les dades sol·licitades o no presta els consentiments sol·licitats, es possible
Informació addicional
que no es pugui satisfer la seva pretensió.
Criteri de
Conservació de les
dades
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