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SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA
EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14 RGPD. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONCURS CONTRACTACIÓ
PÚBLICA D'EMPLEATS PÚBLICS
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica
3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del
tractament de les seves dades de caràcter personal:
RESPONSABLE: SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA. NIF/CIF: Q0700676J. Adreça: CARRER EUSEBI ESTADA, Núm. 145, 2n
pis, C.P.: 07009 PALMA. Telèfon: 971787377. Email: info@semilla-caib.es. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:
wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.
FINALITAT: En SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar la
Gestió, tramitació, resolució i control del procediment de contractació d'empleats públics, de conformitat al que es disposa en el
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Les
dades personals proporcionades es conservaran, mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis
legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I
PESQUERA adopta mesures que Garanteixen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i
serveis de tractament. A més disposa de mesures que garanteixen Restaurar la Disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter
personal de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. Incloent mesures de xifratge de dades de caràcter personal. En
qualsevol cas, SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA disposa de mesures per a Verificar, avaluar i valorar de forma regular
l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el compliment d'una obligació legal aplicable
al responsable del tractament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE
679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDPGDD). Resulta d'aplicació el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot
participar en els processo de contractació d'empleats públics.
DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. A més de l'anterior, l'Entitat
podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions
Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers
països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de
les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als
fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves
dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats
amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva
informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan
sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per
a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant
còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA.
Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència: el propi interessat.

