
 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 
 Arduraduna: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia) – Datuak Babesteko Kontaktu Delegatua: dpd@umivale.es 

 Helburua eta Legezko Oinarria: Gizarte-segurantzako esparruan dagozkion prestazioen kudeaketa administratiboa, laguntzazkoa eta ekonomikoa bideratzea, eta lan-istripuen eta lan-gaixotasunen gertakizunen 

kudeaketan laguntzea. Tratamendu hau gauzatzen da umivale Mutua Gizarte-segurantzaren kidea izatetik sortzen diren behar legalak aplikatzen direlako. 

 Hartzaileak: Gizarte-segurantza eta Gizarte-segurantzaren menpean dauden erakundeak. Osasun arloko Zerbitzu Publikoak. Epaitegiak eta Auzitegiak. Zerbitzuak eskaintzen d ituzten eta datu pertsonalen atzipena duten 

hirugarren hornitzaileak. 

 Eskubideak: Zenbait tratamendu eskuratu, zuzendu edo ezabatu ditzake, edo horiei uko egin diezaieke; bestalde, tratamendua murriztu dezake, eramateari uko egin diezaioke eta bere datuen tratamendu automatizatuan 

soilik oinarritzen den erabakiari uko egin diezaioke. Idatziz, honako helbidera bideratutako eskaeraren bidez: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, 

Quart de Poblet (Valentzia). Zuzen-zuzenean gure edozein zentrotan, ondoko posta elektronikora mezu bat bidalita: dpd@umivale.es 

 Informazio gehigarria: Datuen babesa dela eta, informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta dezakezu ondoko estekan: https://www.umivale.es/protecciondedatos 

 

OSASUN ARRETA ESKAKIZUNA Lesionatuaren alea arreta zentroan entregatu behar da. 

 

1. ENPRESA 

Enpresaren izena K.K.K.: Telefonoa 

   

Helbidea Udalerria Posta kodea 

   

Arren, eman osasun arreta enpresa honetako langile honi: 

2. LANGILEA 
Lehen abizena Bigarren abizena  Izena 

   
Zk. Segurantzako Afiliazio Zk. NAN/IFZ/ANZ Posta elektronikoa Telefonoa 

    

3. HURRENGO ARRAZOIARENGATIK ESKATU DA ARRETA 

☐ 
Lesio ezaguna, gure lantokian 
egina ☐ 

Langileak adierazitako lesioa (lanaren 
eraginez izan den oraindik ez da egiaztatu) 

Gertaeraren data Ordua 

  

4. INTZIDENTZIA    5. ESKATZAILEA  

Molestiekin hasi zenean egiten ari zen lanaren deskribapen laburra 

 

Eskaera-data Eskatzailearen sinadura eta enpresaren zigilua 

  

 
Abizenak 

 
Izena 

 
Enpresako kargua 

 

6. ZEIN MUTUALITATE DAUKA? 

☐ 
 
☐ 

 
☒ 

 
☐ 

 

☐  ☐ 
 

Eskaeraren erabilera 

 

 

Helburua 

Osasun Arretaren Eskaera enpresa mutualisten eta suma intermutualen arteko 
komunikazioa errazteko sortu den mekanismoa da, enpresa horietako langileen 
arreta beharren izapidetzea errazteko. 

Enpresatik egindako komunikazio bat da, langilea suma intermutual-era 
enpresaren jakinaren gainean doala adierazteko. 

Ez da izango lan istripua edo gaixotasun profesionala egon denaren onespena; 
onespen horiek lan istripuaren edo gaixotasun profesionalaren adierazpenen 
bitartez bakarrik egingo dira. 

Erabilera modua 

1. Laguntza eskakizuna langilea suma intermutualera lehenengo aldiz 
doanean bakarrik da beharrezkoa, osasun arreta prozesuaren hasieraren 
ondorioz. Hau da, prozesuaren berrikusketentzat ez da beharrezkoa 
betetzea. Baina bai osasun arreta berria beharrezkoa den bakoitzean. 

2. Osasun arreta behar izanez gero, pertsona batek beteko du (enpresak 
esleitua) Osasun Arreta Eskakizuna. Aipaturiko parte horretan, hurrengo 
datuak idatziko dira: 

 

a. Enpresaren izena. 

b. Langilearen izena eta abizenak. 

c. Arreta-eskaeraren arrazoia. 

d. Gertaeraren data eta ordua. 

e. Langileak arreta-beharra izan duen unean egiten ari zen lana. 
Deskribapen honek sendagile-taldeari lagunduko dio diagnosi 
zehatzagoa eta azkarragoa egiten. 

f. Eskakizunaren data eta enpresaren zigilua. 

g. Eskatzailearen izena eta abizenak, enpresako kargua eta sinadura. 

3. Langilea sumaintermutualeko osasun arretako lokaletara bertaratu da. 
Harreran, arreta-eskakizuna eskatuko diote. 

4. Langileak ez balu dokumentua gainean eramango arreta zentrora 
iristean, enpresari eskatuko zaio betetzea. 

a. Larrialdietan, osasun arreta emango da, baina ez da administrazio 
prozesuarekin aurrera egingo (lan bajaren igorpena) enpresak arreta 
eskakizuna suma intermutualera helarazi arte. 

b. Larrialdia ez denean, langilea enpresara zuzenduko da, arreta-
eskakizuna bete dezan, eta dokumentua beteta aurkezteko. 
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