
                                                                      Autorització 

 

 
Lliurament de documentació clínica: edifici nou de Consultes Externes, planta 0 B1.  
Av. Francesc  Ribas, sn. 08402 Granollers. Mail: infodocs@fhag.es   

 

 

 

 

Sr./Sra. _____________________________________________________________ 

Amb DNI - Passaport  / Con DNI - Pasaporte  _________________________________ 

 

Autoritzo  a / Autorizo a: 

Sr./Sra. ____________________________________________________________ 

Amb DNI – Passaport - NIE  / Con DNI – Pasaporte – NIE   _______________________ 

 

A sol·licitar i recollir, en nom meu, la Documentació Clínica següent: 

A solicitar y recoger, en mí nombre, la Documentación Clínica siguiente: 

 

Signatura / Firma:  

 

 

Granollers, ______de ____________________ de 2018 

 

 

(Cal adjuntar l’original del DNI de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada) 

(Es necesario adjuntar el original del DNI de la persona solicitante y de la persona autorizada) 

 
 
Les seves dades seran incorporades al fitxer Pacients de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. La finalitat 
d’aquest fitxer és la prestació de l’assistència sanitària sol·licitada per l’usuari i la posterior facturació de la mateixa, així 
com també la investigació i la docència. 
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, tot adreçant-se per escrit a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari, de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers (Av. Francesc Ribas, s/n, 08402 de Granollers o al correu electrònic  atencioclient@fhag.es). 
 
Sus datos se incorporarán al fichero Pacientes, de la  Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. La finalidad de este 
fichero es la prestación de la asistencia sanitaria solicitada por el usuario y la posterior facturación de la misma, así 
como también la investigación y la docencia. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el ámbito reconocido por la Ley 
Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre, dirigiéndose por escrito al Área de Atención al Usuario de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers (Av. Francesc Ribas, s/n, 08402 de Granollers o a la dirección de correo electrónico 
atencioclient@fhag.es).  


