VOLANT DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Preguem prestin assistència sanitària al treballador d'aquesta Empresa les dades que
s'indiquen:
Empresa:
Centre de Treball:
Telèfon:

Correu electrònic:

Treballador:
D.N.I / N.I.E.:_________________________________
Data del succés:

Hora:

Horari jornada laboral: Hora entrada:_____________Hora sortida:____________
Descripció dels fets ocorreguts que van motivar l'assistència i data en què van succeir:

En

,a

de

de

(Signatura i segell de l'empresa)

L'emissió d'aquesta sol·licitud d'assistència sanitària no suposa reconeixement d'accident de treball. En el cas
d'emetre baixa mèdica per accident de treball, l'empresa haurà de tramitar el comunicat d'accident dins dels 5 dies
següents a la data de baixa.
Notes: Als efectes del dret a la prestació d'assistència sanitària, l'accidentat està obligat a observar les prescripcions
dels facultatius, havent de presentar-se a curació el dia i hora que se li assenyali.
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De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Mútua Universal-Mugenat, MCSS
Núm. 10 (des d'ara Mútua Universal), amb NIF G08242463 l'informa que la legitimació del tractament de les seves dades és la
base legal, i que es tractaran amb la finalitat de gestionar les prestacions de la Seguretat Social.
Les seves dades es guardaran durant el termini mínim de conservació establert per la legislació vigent, així com per a l'atenció
de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les mateixes.
Així mateix, les dades objecte de tractament podran ser comunicades a organismes públics, entre d'altres a l'Institut Nacional
de la Seguretat Social, a l'Agència Tributària o la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com als responsables tercers
de pagament de les despeses de assistència sanitària incorregudes.
L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i / o portabilitat dirigint-se a l'Delegat
de Protecció de Dades (DPD) de Mútua Universal mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net o bé per
correu a la següent direcció: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona. Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es
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