Fundació CREAL

Projecte Ribera d’Ebre 12-13 anys

En virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la Fundació
CREAL posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal
denominat Investigació.
La finalitat del fitxer és desenvolupar la recerca epidemiològica avançada sobre factors
ambientals que afecten a la salut humana, per tal de facilitar la prevenció i el control dels seus
efectes perjudicials.
Els destinataris de la informació és el Grup de Recerca encarregat de l'estudi, així com els
estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin
d'accedir a les dades als efectes del correcte desenvolupament del projecte d'investigació,
d’acord amb les bones pràctiques científiques.
En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit
reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
El responsable del fitxer és la Fundació CREAL. Per a exercitar els drets esmentats, i per
qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida a la Direcció de la
Fundació en el seu domicili situat al carrer Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona.
www.creal.cat
*************************************

En virtud de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, la Fundació
CREAL pone en su conocimiento que dispone de un fichero con datos de carácter personal
denominado Investigación.
La finalidad del fichero es desarrollar la investigación epidemiológica avanzada sobre factores
ambientales que afectan a la salud humana, para facilitar la prevención y el control de sus
efectos perjudiciales.
Los destinatarios de la información es el Grupo de Investigación encargado del estudio, así
como los estamentos oficiales públicos o privados que, por obligación legal o necesidad
material, deban acceder a los datos a efectos del correcto desarrollo del proyecto investigación,
de acuerdo con las buenas prácticas científicas.
En cualquier caso, usted tiene derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre.
El responsable del fichero es la Fundació CREAL. Para ejercitar los derechos mencionados, y
para cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito mediante instancia dirigida a la Dirección
de la Fundación en su domicilio sito en la calle Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona.
www.creal.cat

