INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD); la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i
la resta de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del
tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud d’accés a la
informació pública.
Finalitat del tractament i base jurídica. Registre, tramitació i seguiment de les
sol·licituds d’accés a la informació pública, d’acord amb el que preveu la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, així com les possibles reclamacions. Les dades també es poden utilitzar
amb finalitat estadística, en els termes que estableix la normativa autonòmica
sobre estadística, sempre que es garanteixi que s’usaran de forma
despersonalitzada.
Responsable del tractament. Direcció General de Participació,Transparència i
Voluntariat de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica (c. de l’Uruguai, s/n, 07010 Palma).
Destinataris de les dades personals. Les persones, els òrgans o les unitats
administratives de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del seu
sector públic instrumental vinculat que hagin d’intervenir en la tramitació i
resolució de la sol·licitud registrada. No obstant això, també es poden cedir les
dades, si escau, a una altra administració quan sigui la competent per atendre la
sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 19.1 de la Llei 19/2013, o sigui, a
qui hagi elaborat la informació requerida, segons l’article 19.4 de la mateixa Llei.
En cas de reclamació, també es podran comunicar les dades a l’òrgan autonòmic
al qual correspongui conèixer-les, i als jutges i tribunals en cas d’interposar-se un
recurs contenciós administratiu, així com al Defensor del Poble i a qualsevol òrgan
o ens que sol·liciti les dades en l’exercici de les seves competències.
Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran el
temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per
determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat
i del tractament de les dades. En aquest cas és aplicable el que disposa la
normativa d’arxius i documentació.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades
personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de
supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments
automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix l’RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans,

mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció
de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB
(https://www.caib.es/seucaib).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi
resposta en el termini d’un mes, es pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012
Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
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