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Cristina García J.
Vacunació escolar a segon d'ESO
Autorització de l'administració de la vacuna contra la COVID-19
Si no autoritzeu la vacunació, especifiqueu-ne els motius a l'apartat d'observacions.
Observacions
Informació bàsica de protecció de dades personals del tractament Registre de vacunació de Catalunya
 
Responsable del tractament: Departament de Salut, travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona. 
Finalitat: disposar de les dades relatives a la vacunació contra la covid-19 i la resta de vacunes de les malalties immunoprevenibles. 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió, la limitació o la oposició al tractament presentant un escrit adreçat a la Secretaria General (Departament de Salut, travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web del Departament de Salut. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament en el web del Departament (https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/).
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