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Vacunació escolar a sisè curs d'educació primària
Departament de Salut
A027-V02-17
Dades de l'alumne/a
10.0.2.20120224.1.869952
05/09/2017
SPL
Cristina García J.
Vacunació escolar a segon d'ESO
Autorització de l'administració de les vacunes
Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) (només noies) 
Vacuna contra l'hepatitis A (HA) (**)
Vacuna contra la varicel·la (V) (**)
Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY)
(*) Especifiqueu-ne els motius a l'apartat d'observacions.  (**) Si ha patit la malaltia, no cal administrar la vacuna.
 
Observacions
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Identificació del tractament: les dades personals contingudes en aquest formulari seran tractades pel centre assistencial que realitzi l'activitat.
Responsable del tractament: la persona que determini el centre assistencial que realitzi l'activitat en relació amb el tractament de dades que correspongui. 
Finalitat: la determinada pel centre assistencial que realitzi l'activitat en relació amb el tractament de dades que correspongui. 
Legitimació: per consentiment de la persona interessada. 
Destinataris: les dades es poden incorporar a la història clínica compartida de Catalunya. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del tractament, amb la presentació d'una sol·licitud en el centre assistencial que realitzi l'activitat, presencialment o bé per mitjans electrònics sempre que es pugui acreditar la identitat del sol·licitant de forma fefaent, amb indicació del dret o drets que s'exerceixen.  
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament que ha de proporcionar el centre assistencial que realitzi l'activitat.
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