INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de les dades
personals que pot contenir aquesta declaració responsable:
Finalitat del tractament i base jurídica: la presentació de la declaració
responsable per l'inici de l'activitat turística, d'acord amb el que preveu la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i el Decret 20/2015, de 17
d'abril, que la desenvolupa.
Responsable del tractament: Direcció General de Turisme.
Destinatari de les dades personals: aquestes dades són tractades per
l'Administració com a dades bàsiques de les empreses turístiques i són inscrites
als registres públics turístics d'acord amb l'article 27 Llei 8/2012, per la qual cosa
poden ser cedides a sol·licitud de les persones interessades.
Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps
que s'exerceixi l'activitat turística, fins i tot un cop finalitzada aquesta, llevat que
es sol·liciti l’eliminació.
Existència de decisions automatitzades: el tractament de dades possibilita la
realització de consultes de forma automatitzada pel que fa a la consulta dels
Registres turístics.
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 és el cas, en els termes
que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades
personals» previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable, o al fet que no hi hagi resposta
en el termini d'un mes, 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 (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).
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