INFORMACIÓ ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
El COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA (COPC), com a responsable de
tractament l'informa que no realitzem cap enregistrament de les trucades i que només
la informació que ens facilita en contactar amb nosaltres es tractarà amb la finalitat
d'atendre correctament la seva trucada, per a respondre les seves consultes, prestar-li
els nostres serveis professionals així com poder contactar-li per via telefònica o
electrònica si així ho sol·licités. Si vol, també pot obtenir més informació consultant la
nostra web www.copc.cat o enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat.
Les dades personals que ens proporcioni per a la finalitat esmentada anteriorment, es
conservaran fins que siguin necessàries per a resoldre de manera adequada la seva
consulta i la prestació del servei o sol·liciti la seva supressió.
La base jurídica per al tractament de les seves dades de contacte amb la finalitat de
poder respondre les seves consultes i atendre els nostres serveis professionals és
l'aportació del seu consentiment per la prestació del servei.
Cessió de dades al CSB en situacions d’emergència:
En l’actual situació Covid19 i d’acord amb el Pla Director de Salut Mental i Addiccions
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya si un professional de salut
mental de COPC, en l’exercici de la seva funció i desprès de rebre la primera trucada de
petició de suport d’un afectat/da i d’una segona trucada de revaloració, detecta alguna
de les següents situacions:
•
•
•
•
•

risc de descompensació de patologia psiquiàtrica prèvia
risc de suïcidi
símptomes de malaltia mental en una persona no vinculada a la xarxa de salut
mental
símptomes de trastorn per estrès agut o de trastorn per estrès post traumàtic
dol patològic

i que l’afectat/da necessita continuïtat assistencial pel seu diagnòstic i/o tractament, el
professional de COPC informarà al Nucli territorial del Consorci Sanitari de Barcelona
depenent del Sistema Sanitari públic (SISCAT) corresponent del:
•
•
•
•

resultat de l’screening efectuat
valoració de la situació
recomanacions efectuades a la persona afectada
acompanyant les dades que s’indiquen a continuació:
o nom i cognoms,
o CIP (targeta sanitària individual),
o data de naixement,

o gènere,
o telèfon de contacte.
Exercici dels drets de protecció de dades:
Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant la
Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat. Per a exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del
tractament, pot dirigir-se al COPC enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat. També
pot contactar amb el delegat de protecció de dades de COPC enviant un correu
electrònic a dpo@copc.cat.

