
Enpresaren  

KKK (kotizazio-kontuaren kodea)    /   
 
Mesedez, eman laguntza enpresa honetako langileari 
  
Izen-abizenak: 

 

GGko afiliatu-zk.:   /    /         NAN zk.:  

zeinak istripu bat izan baitu. Istripua egun honetan jazo da:  ,  (ordua)    

 (tokia) 
eta honako hauek izan dira gorabeherak:   

 

Gertaera eguneko lan ordutegia   
 
Indarreko lege-xedapenei jarraikiz, lan-istripuak izatean, honako hauek bete behar dira:  
 
- Langileak baja hartu behar badu, istripuaren partea, bajaren hasiera-datatik bost egun igaro aurretik. 
- Langileak ez badu baja hartu behar, laguntza eman ondorengo hileko bajarik gabeko kasuen 

zerrenda adieraziko da. 
 (e)n,       20      ko                                  (a)rem         (e)an

Asepeyo, 151. zenbakidun Mutualitatea Gizarte Segurantzarekin elkar lanean

(Sinadura eta enpresaren zigilua) 

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legedian ezarritakoarekin bat, Asepeyo, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuak (151. 
zenbakia, IFZ G-08215824 duena eta helbidea Vía Augusta 36, 08006 Bartzelonan duena) jakinarazten dizu emandako datuak Asepeyo-k erabiliko dituela 
Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa dagozkion eginkizunak betetzeko (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 80.2 eta 82. artikuluak), eta, zehazki, baimen informatu honetan adierazitako osasun-laguntza 
emateko (azaroaren 14ko 41/2002 Legearen 8. artikulua). Zure datuak indarrean dagoen legeriak ezarritako gutxieneko kontserbazio-epean zehar gordeko dira, 
eta, nolanahi ere, akzio penalen eta zibilen preskripzio-epea amaitu arte, bai eta aplikagarri diren administrazio-zehapenak amaitu arte ere, horren beharrezko 
blokeoari kalterik egin gabe. Dokumentu hau historia klinikoaren zati da, eta konfidentziala da. Hala ere, historia klinikoko datuak erakunde publikoei jakinarazi 
ahal izango zaizkie (adibidez, GSIN, osasun zerbitzu publikoa, epaitegiak eta auzitegiak, etab.) legez aurreikusitako kasuetan. 
 
Era berean, jakinarazten dizugu, zure espedientea kudeatzeko beharrezkoa bada, Asepeyo-ri zerbitzuak ematen dizkioten hirugarrenek zure datuak eskuratu 
ahal izango dituztela, hala nola kanpoko osasun-profesionalak, beste mutua batzuk, peritu medikoak, abokatuak, prokuradoreak, gizarte-langileak, informatika-
hornitzaileak eta dokumentazioa gorde eta suntsitzeko hornitzaileak. Hornitzaile horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik tratatuko dituzte zure datuak. 
 
Oro har, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta/edo eramateko eskubideak erabil ditzakezula zure nortasuna 
egiaztatu eta bermatzeko gaitutako bitartekoetakoren baten bidez: 
 
(i) Asepeyo Bulego Birtualean egindako eskaera telematikoaren bidez (erregistratu ondoren) 
(ii) Eskaera digitalki sinatuta aurkeztu behar da, erakunde batek emandako ziurtagiri elektronikoaren bidez. Ziurtagiri hori posta elektronikoz egiaztatu behar da 
Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzuan (asepeyo@asepeyo.es). 
(iii) Gure laguntza-zentroetan bertan zuzenean 
 
Era berean, Asepeyo-ko Datuak Babesteko Ordezkariari (dpd@asepeyo.es) zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko edozein kontsulta, iradokizun eta/edo 
erreklamazio bidal diezaiokezu. Edonola ere, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (AEPD) datuak babesteko eskumena duen agintaritzaren aurrean 
erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu, egoitza elektronikoaren bidez edo erakunde horren egoitzara bidalitako idazki baten bidez.
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