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%ECLARACIÓN EMPRESARIAL SOBRE A EXPOSICIÓN AOS RISCOS
LABORAIS DURANTE O EMBARAZO E A LACTACIÓN E A SÚA DESCRICIÓN
1. DATOS PERSOAIS DA SOLICITANTE
Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

NIF/DNI/Pasaporte

2. DATOS DA EMPRESA OU RAZÓN SOCIAL
Nome ou razón social onde se desenvolve a 1.ª actividade:
Correo electrónico

N.º do código da conta de cotización(CCC)

Teléfono

Interlocutor da empresa

3. POSTO DE TRABALLO DA SOLICITANTE
Denominación do posto de traballo

Ocupación profesional

Categoría profesional

Duración e distribución da xornada laboral……………………………………. Horas/semanais
Días da semana

Horario

Traballo rotativo

4. INFORMACIÓN SOBRE OS RISCOS LABORAIS
4.1.- Valoración das condicións ergonómicas derivadas do traballo:
4.1.1.- Tempo que a traballadora permanece (de pé) en bipedestación estática. ...........
4.1.2.- Tempo que a traballadora permanece deambulando… ........................................
4.1.3.- Inclinación e flexión do tronco por debaixo do nivel dos xeonllos… .....................
4.1.4.- Subir e baixar escaleiras de man, gabear por postes ou escalas… .....................
4.1.5.- Manipulación manual de cargas (> 4 kg)………………..……

Peso da carga

Horas/xornada
Minutos/hora
N.º veces/hora
N.º veces/hora
N.º medio veces/hora
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4.2.- Valoración dos axentes físicos:
4.2.1.- Exposición laboral ao ruído:
4.2.1.- Nivel sonoro continuo equivalente…………………………………

dB(A)

Tempo de exposición

4.2.2.- Condicións termohigrométricas:
4.2.2.- Exposición a temperaturas extremas………………………………
Rango de t.ª

Tempo de exposición

4.2.3.- Exposición laboral a radiacións:
4.2.3.1.- Nivel de radiación ionizante durante a xestación (doses efectivas)… ...........................

Tipo e características dos equipos utilizados:

mSv

4.2.3.2.- Nivel de radiación non
ionizante…………………………………
Unidade de medición

Tempo de exposición

Tipo e características dos equipos utilizados:

4.2.4.- Exposición laboral a vibracións:
4.2.4.- Nivel de vibración continua equivalente ao corpo completo……………..

m/sg2

Tempo de exposición

Tipo e características dos equipos utilizados:

4.2.5.- Exposición laboral a sobrepresións:
4.2.5.- Traballos en cámaras hiperbáricas, submarinismo, minería subterránea, etc. ……………………………………..

4.3.- Exposición a axentes químicos:
Enumere as substancias ou preparados químicos aos que está exposto ………………………………….…..

Páxina 2 de 4
CP-REL-F2

Indique os niveis de exposición ambiental atopados nas medicións efectuadas …………………………………

Tipo de exposición ……………………………………………………………………………………

Inhalatoria

Dérmica

Describa as medidas ou os equipos de protección (colectiva ou individual) implantados para controlar o risco ……………

4.4.- Exposición a axentes biolóxicos:
Descrición dos axentes biolóxicos derivados da exposición………………………………………………………

Describa as medidas ou os equipos de protección (colectiva ou individual) implantados para controlar o risco ……………
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5. CAMBIO DO POSTO DE TRABALLO
Seguindo tamén as indicacións establecidas no artigo 26 da Lei 32/1995 de Prevención de Riscos Laborais, cando a adaptación das
condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou, a pesar de tal adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen
influír negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto, esta deberá desempeñar un posto de traballo ou unha función
diferente e compatible co seu estado. O empresario deberá determinar, previa consulta cos representantes dos traballadores, a relación
dos postos de traballo exentos de riscos para estes efectos.
O cambio do posto de traballo estará suxeito tamén aos supostos de mobilidade considerados no artigo 39 do Estatuto dos
Traballadores, e terá efectos ata o momento en que o estado de saúde da traballadora permita a súa reincorporación ao anterior posto
de traballo.
A empresa dispón dos seguintes postos de traballo que poden ser compatibles cos riscos para o estado de saúde da traballadora e
que corresponden ao seu grao de cualificación profesional:

Postos de traballo na empresa que non presenten riscos para a traballadora

6. OBSERVACIÓNS
Indicar calquera observación que sexa interesante prever:

_____________________, a ____ de _______________ de 20__
Sinatura da empresa
Información detallada sobre protección de datos
O asinante deste documento manifesta que os datos persoais proporcionados son certos, e que os datos de terceiras persoas que se proporcionen cando corresponda
deberán contar co consentimento destas despois de ser informadas.
Responsable do tratamento: os datos persoais proporcionados son tratados por IBERMUTUA, mutua colaboradora coa Seguridade Social n.º 274 (IBERMUTUA), con
domicilio en: c/ Ramírez de Arellano, n.º 27, Madrid, 28043; teléfono de contacto: 900233333; e correo electrónico de contacto: atencionalcliente@ibermutua.es. Pode contactar
co delegado de protección de datos no enderezo dpd@ibermutua.es
Finalidade do tratamento: os datos persoais serán tratados por IBERMUTUA para xestionar e prestar os servizos derivados da súa condición de mutua colaborada coa
Seguridade Social. Os datos son necesarios para tramitar as prestacións económicas por risco durante o embarazo/a lactación natural. As prestacións económicas están
integradas no sistema da Seguridade Social.
Lexitimidade: a base da licitude do tratamento é o cumprimento das obrigas legais de IBERMUTUA derivadas da súa condición de mutua colaboradora coa Seguridade
Social para a xestión das prestacións económicas por risco durante o embarazo/a lactación natural.
Destinatarios dos datos: os datos persoais poderán serlles comunicados aos organismos da Seguridade Social e ás entidades das Administracións Públicas, en cumprimento
dunha obriga legal.
Prazo de conservación dos datos: os datos serán conservados durante o prazo da prestación da solicitude realizada e os prazos establecidos na normativa en materia
sanitaria e a normativa que regula as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.
Exercicio dos dereitos: pode revogar o consentimento outorgado ou exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e, cando proceda
legalmente, portabilidade, enviando unha comunicación a: c/ Ramírez de Arellano, n.º 27, Madrid-28043 ou ao enderezo electrónico: derechosdatospersonales@ibermutua.es,
concretando o dereito solicitado e acreditando a súa identidade. Así mesmo, se considera que os seus dereitos non foron suficientemente atendidos, queda informado do seu
dereito a presentar una reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos a través do seu sitio web www.agpd.es, o enderezo c/Jorge Juan, n.º 6, 28001--Madrid, ou o teléfono de contacto 912 663 517.
Máis información: no Aviso legal e privacidade de www.ibermutua.es.

Certificacións e acreditacións
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