SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Pàgina 1 de 1

Preguem prestin assistència al següent treballador com a conseqüència d’un possible accident de treball:
DADES DE L’EMPRESA
Raó social

NIF/CIF

CCC

NIF/NIE

Telèfon mòbil

DADES DEL TREBALLADOR
Nom i cognoms

Domicili

Població

Codi postal

E-mail

Professió

Domicili local, nau o oficina

DADES DE L’ACCIDENT
Descripció de l’accident

Data
Hora
Accident de trànsit

SÍ
NO

Correu electrònic de l’empresa
Telèfon de contacte de l’empresa

Correu electrònic de contacte: at@activamutua.es

Signatura i segell de l’empresa
........................................................... , ........................... de ................................................ de 20.....................

L’emissió d’aquesta sol·licitud d’assistència sanitària no suposa reconeixement d’accident de treball. L’INFORME MÈDIC DE BAIXA O COMUNICAT D’ASSISTÈNCIA
SENSE BAIXA MÈDICA li serà lliurat al treballador sempre que aporti aquesta sol·licitud i els nostres metges considerin que és un accident de treball.
Si causa baixa mèdica hauran de tramitar el corresponent comunicat d’accident de treball, mitjançant el sistema Delt@ o Conta en els cinc dies hàbils
següents a la data d’emissió de la baixa mèdica. Si no causa baixa mèdica han d’incloure aquest procés en la relació d’accidents de treball sense baixa
mèdica Delt@ o Conta del mes següent al de l’assistència. L’emissió d’aquest document no exonera l’empresa de l’obligació legal de realitzar el comunicat
oficial d’accident a través dels portals Delt@ o Conta. Disposen de l’eina de precomunicats a través de SERVIMUTUA.

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD), l’informem que les dades personals facilitades són incorporats a una base de dades titularitat i responsabilitat de umivale Activa la finalitat de la qual és prestar i oferir els Serveis que posa a la seva disposició
umivale Activa. Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de
l’administració pública, jutges i tribunals durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercitar els drets accés,
rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre delegat de protecció de dades a través del correu
electrònic dpo@activamutua.es. Finalment, l’informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es. Podrà trobar més informació
a la nostra política de privacitat de la web www.activamutua.es.

