REUNITS
A Manlleu, ____ de _____________________ de 20 ____ .
En Jaume Castellano Plujà, major d’edat, proveït de DNI número 90001582Y, en la seva qualitat de Gerent de
la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, domiciliada a la Carretera d’Olot, número, 7 de Manlleu,

i

registrada amb el NIF G08257248.
En/Na___________________________________________, proveït de DNI número _____________________
i domiciliat/da a _____________________________________________________________.
Amb el present document, i d’acord amb el que disposen els articles 17.2 de la Llei 26/1985 de Serveis Socials
de Catalunya, 1.3.d. del vigent Estatut dels Treballadors, i d’altres disposicions concordants, en especial l’article
2.1 de la Llei 25/1991 de creació de l’Institut Català del Voluntariat, estableixen el següent:
COMPROMÍS DELS AMICS DE L’HOSPITAL
En/Na _______________________________ s’ofereix a realitzar, dins el marc i a favor de la Fundació Hospital
de Sant Jaume de Manlleu, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o socials,
sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida,
sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.
L’anomenada prestació s’executarà en el període que comprèn de _________ fins a __________ dedicant-se
exclusivament a tasques de voluntariat que no substitueixen llocs de treball estables per a la prestació de serveis.
Drets dels Amics de l’Hospital
- Coneixement dels drets que es desprenguin dels Estatuts i Reglaments de la Institució.
- Respecte del compromís adquirit per l’entitat.
- Acreditació suficient davant de tercers, de l’entitat i dels beneficiaris.
- Formació permanent necessària per a mantenir la qualitat dels seus serveis.
- Assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació voluntària de serveis cívics i socials,
tant a la seva persona com a tercers.
- Compensació de les despeses que suposi la prestació de Serveis Voluntaris.
- Dret a participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.
Deures dels Amics de l’Hospital
- Compliment del compromís adquirit.
- Rebuig de qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del beneficiari o d’altres persones.
Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient
Els Amics de l’Hospital es comprometen a complir amb les normes de seguretat de la FHSJM, així com a
aportar els equips de protecció individual que corresponguin en cada cas, i a utilitzar-los adequadament en
les actuacions encomanades per la FHSJM, amb la màxima seguretat i complint amb les directives
establertes per l’empresa en matèria de seguretat i salut laboral i vetllar per la seva pròpia seguretat i salut i
per la de terceres persones a les que pugui afectar la seva activitat d’Amics de l’Hospital.

Protecció de dades
Els Amics de l’Hospital col·laboraran en tot el procediment de tractament de les dades de caràcter personal i
es comprometen a garantir la seva confidencialitat, obligació que es mantindrà, fins i tot, després de
finalitzada la realització de les tasques.
Només tindran accés a les dades de caràcter personal per aquelles tasques que comportin l’execució de les
activitats pròpies de les seves funcions, i en cap cas les faran servir amb una altra finalitat que no sigui
l’establerta en seu compromís de realització de treballs voluntaris.
Així mateix, es comprometen a aplicar les mesures de seguretat establertes per la FHSJM pel que fa al
tractament de dades de caràcter personal.
Finalització del compromís
El compromís dels Amics de l’Hospital finalitzarà:
- per l’acabament del termini concertat.
- per manifest incompliment per qualsevol part dels seus deures.
- per impossibilitat de compliment de la tasca o tasques oferides.
- per extinció de l’entitat.

Signatura representant de la FHSJM

Signatura de l’Amic de l’Hospital

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
En virtut del què estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, posem en coneixement del voluntari la següent informació relativa al tractament de les dades de
caràcter personal que ens esteu facilitant:
Responsable del tractament de les dades:
Consorci Hospitalari de Vic
Adreça postal: Francesc Pla “El Vigatà” 1. CP 08500 VIC
Telèfon: 93 889 11 11

Correu electrònic: gerenciahsj@chv.cat

Finalitat del tractament de les dades: Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i de vigilància de la
salut de l’entitat, així com per facilitar el contacte entre pacients i el voluntari.
Legitimació per al tractament de les dades: Consentiment de l’interessat.
Drets: Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Podeu exercir els vostres drets:
▪ Mitjançant un escrit adreçat al CONSORCI HOSPITALARI DE VIC, C/ Francesc Pla ‘El Vigatà’, 1, CP 08500, Vic.
▪ Enviant un correu electrònic a: gerenciahsj@chv.cat
Per fer efectiu l’exercici dels drets haureu d’adjuntar una còpia del DNI a la comunicació que realitzeu. El CONSORCI
HOSPITALARI DE VIC us podrà requerir la presentació de documentació addicional per acreditar la vostra identitat.

