INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 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 conté aquesta sol·licitud.
Entitat responsable del
tractament de les dades

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
I SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Camí Vell de Bunyola, 43 polígon de son Castelló 07009 Palma
Tel. 971 17 79 00. Web: Soib.es
Les dades de caràcter personal que facilitau s'incorporaran a les bases de dades del
SOIB i al Registre Estatal d'Entitats de Formació, amb les finalitats següents:

Finalitat del tractament

•Que es puguin tramitar les vostres sol·licituds.
•Que l'entitat que representau i el centre objecte de la sol·licitud quedin inscrits per
poder impartir formació conduent a certificats de professionalitat.

•Que us puguem enviar comunicacions i notificacions relatives a les vostres

acreditacions i a la vostra formació conduent a certificats de professionalitat.

•Que les persones interessades en la formació que ofertau (tant persones
formadores com destinatàries de la formació) us puguin contactar.

Base jurídica

Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació
Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat.
Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regulen el Registre Estatal
d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació així com
els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per
impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives.

Legitimació

Compliment d’una missió d’interès públic o de poder públic.

Destinataris

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Entitats de formació i persones interessades en la formació que oferiu.
En el cas que l'entitat que representau i el centre de formació objecte de la sol·licitud
resultin inscrits en el Registre Estatal d'Entitats de Formació, les dades de l'entitat (si
sou treballador/a autònom/a, el vostre nom i NIF), les dades del centre i les dades de
contacte que facilitau seran públiques, a través del Registre Estatal d'Entitats de
Formació, tant en la pàgina web del SEPE com del SOIB, per a les finalitats
esmentades.

Termini de conservació de les
dades personals

Les dades es conservaran el temps necessari per al compliment de la finalitat per a la
qual es varen recollir. És aplicable el que preveu la normativa d'arxius i
documentació.

Drets

Podeu exercir els drets següents: d'informació sobre el tractament, d'accés a les
dades personals, de rectificació de les dades inexactes, de supressió o limitació de
dades, de portabilitat, d'oposició al tractament, de no inclusió en tractaments
automatitzats, de retirar el consentiment en qualsevol moment (la qual cosa no
comportarà que el tractament basat en el consentiment previ no sigui lícit).Tot això
en els termes que estableix el RGPD i 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 més, podeu presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEDP).

La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la CAIB té la seu a la
Delegació de Protecció de Dades Conselleria de Presidència, Funció P̀ública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012,
Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

Camí Vell de Bunyola, 43
(polígon de Son Castelló)
07009 Palma
Tel. 971 17 79 00
soib.caib.es

