
 

 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN POR MÓBIL E CORREO ELECTRÓNICO 

D/ª.:_________________________________________, con DNI________________ solicítolle 

ao Servizo Galego de Saúde participar no programa de comunicación por móbil e/ou correo 

electrónico. As comunicacións realizaranse ao número de teléfono móbil: ________________ 

e/ou á seguinte conta de correo electrónico:_________________________________________  

Avisos de saúde(*)A información que desexo recibir é relativa a: Recordar cita 
(X)Campañas de vacinacións, consellos de saúde, alertas sanitarias... 

Desexo que esta información sexa en: Galego       Castelán 

Na miña condición de representante legal, solicito tamén recibir a mesma información das 

seguintes persoas: 

D/ª.:_________________________________________________  DNI__________________________ 

D/ª.:_________________________________________________  DNI__________________________ 

D/ª.:_________________________________________________  DNI__________________________ 

Data:_____/_____/_____    Sinatura:________________________ 

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 
- Vostede participa de xeito voluntario no programa de comunicación por móbil e correo electrónico. 
- Este servizo só está dispoñible para os usuarios/as con Tarxeta Sanitaria de Galicia. 
- No momento de entregar esta solicitude deberá identificarse amosando o seu DNI. 
- No caso de solicitar información sobre persoas ás que represente legalmente (patria potestade ou incapacitación 

xudicial do solicitante), deberá acreditar este feito de maneira documental. 
- Consinte que o seu número de teléfono móbil e conta de correo electrónico sexa incorporado ás bases de datos 

da Consellería de Sanidade para os efectos que se especifican no apartado seguinte. 
- Autoriza expresamente a que a Consellería de Sanidade lle realice notificación de citas ou avisos a través deste 

número de teléfono móbil e conta de correo electrónico. 
- A recepción de mensaxes SMS será gratuíta para o/a paciente. 
- A notificación de avisos por teléfono móbil e correo electrónico é un medio complementario que non substitúe aos 

medios tradicionais. A recepción errónea, ou non recepción ou lectura, carecerá de efectos xurídicos nos 
respectivos procedementos. A Consellería de Sanidade non se fai responsable das consecuencias xurídicas 
derivadas da non recepción ou recepción incorrecta destas mensaxes 

- A hora indicada de atención é orientativa. A súa cita, en situacións excepcionais, pode ser modificada utilizando 
os medios de notificación establecidos. 

- Se non pode acudir á cita, chame ao teléfono que se indica na mensaxe. 
- O/A asinante autoriza a cesión do número de teléfono móbil e conta de correo electrónico a terceiros ou aos 

encargados do tratamento que autorice a Consellería de Sanidade, que se obrigarán a dedicalos en exclusiva 
para a finalidade para a que se ceden. 

- Os/As participantes neste programa recibirán no teléfono móbil e/ou correo electrónico indicado a comunicación 
das súas citas e avisos. 

- Os datos recollidos incorporaranse ao ficheiro "Usuarios/as e Profesionais do Sistema Sanitario", aprobado pola 
Orde do 14 de xuño de 2007, publicada no DOG 148, do 1 de agosto de 2007, e modificada no DOG 188, do 27 
de setembro de 2007. 

Este formulario debe ser entregado no Servizo de Admisión ou na 
Unidade de Atención ao Paciente do centro hospitalario 


