
Resguard de sol·licitud de la targeta sanitària individual (TSI)
Cognoms i nom de la persona sol·licitant
KLOCZL , GABOR WILHELM

Codi d’identificació personal (CIP)
KLOC0591017006

Número de la sol·licitud
5777836

Data de generació
11/01/2022

Validesa del resguard
11/04/2022

Taxa per l’edició de la targeta sanitària
EXEMPT

803401KLOC05910170060005777836

Codi de barres

Amb aquest document us informem que hem tramitat l’edició de la vostra targeta sanitària individual
(TSI) física, que rebreu per correu postal a l’adreça que ens heu indicat.

El seu ús és personal, intransferible i us permet l'accés als centres i serveis del sistema sanitari
públic assignats.

Si no rebeu la targeta en 30 dies o voleu conèixer l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud de la
TSI, podeu trucar al 061 Salut Respon, les 24 hores del dia.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Registre central de persones assegurades.
Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (travessera de les Corts, 131-159;
Edifici Olímpia; 08028 Barcelona).
Finalitat: Acreditar la població resident de Catalunya per a l'accés a l'assistència sanitària pública amb càrrec
al Servei Català de la Salut i establir un canal de comunicació entre l'Administració sanitària i les persones
usuàries del sistema de salut per a l'enviament d'informació d'interès particular o general relativa als serveis i
les prestacions del sistema de salut i als aspectes de protecció de la salut i prevenció de la malaltia, per
qualsevol mitjà.
Conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat
per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta
finalitat i tractament de les dades.
Legitimació: la base legal que habilita el tractament de les dades personals és l’exercici de poders públics.
Destinataris: les dades podran ser comunicades a tercers quan sigui estrictament necessari per a la gestió del
servei o quan existeixi una obligació legal que així ho estableix.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat
a  la  Subd i recc ió  de l  Serve i  Cata là  de la  Sa lu t  o  bé env iant  un cor reu e lec t ròn ic  a
atenc ioc iu tadana@catsa lu t .ca t ,  on  ind iqueu c larament  e l  d re t  o  dre ts  que exerc iu .
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del
tractament al web del Servei Català de la Salut (https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades).
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