INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades (Llei Orgànica 3/2008, de 5 de desembre i el Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre), s’informa del següent:
Finalitat del tractament i base jurídica
La finalitat del tractament és la gestió de l’expedient que es presenta per a la seva tramitació, i si
s’escau, als efectes d’inspecció posterior o estadístic, i que en interès legítim i per obligació
legal s’han de facilitar al responsable del tractament, en aplicació de la normativa en matèria
d’industrial, mines i activitat radioactives.
Responsable del tractament
Les dades personals seran tractades per la Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) atès el que
disposa el Decret 25/2003, de 28 de març, pel qual es crea la unitat d'informació i tràmit i es
regula la posada en funcionament d’instal·lacions industrials en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB
núm. 51, de 12/04/2003). Òrgan administratiu d’informació, d’assessorament, de tramitació i, si
escau, de resolució, adscrit a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT)
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Destinataris de les dades personals
Son destinataris de les dades personals el responsable del tractament i les entitats
col·laboradores. En concret, la Direcció General de Política Industrial, la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic i el Ministeri competent en les matèries legitimades, als efectes de
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complir el que preveu la legislació que li és aplicable.
Se cediran dades de caràcter personal a entitats financeres, als efectes implícits
relacionats amb l’activitat de pagament de la taxa de l’expedient presentat per a la seva
tramitació.
Se cediran dades de caràcter personal a òrgans de l’Administració Pública que les sol·licitin,
de conformitat a una obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD.
Les dades es poden publicar en el web als efectes de complir el que preveu la legislació
que li és aplicable i la Llei 9/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Termini de conservació de les dades personals
Les dades presentades en la tramitació de l’expedient es conservaran de manera
indefinida mentre la persona física no en sol·liciti la supressió, i sempre en funció dels
terminis legals aplicables. És aplicable el que preveu la normativa d’arxius i documentació.
Existència de decisions automatitzades
El tractament de dades possibilita la resolució de consultes que es publicaran a el web de
forma automatitzada, a l’efecte de complir el que preveu la Llei 9/2013, de transparència,
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accés a la informació pública i bon govern.
Transferències de dades a tercers països
Les dades no es transferiran a tercers països.
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 esmentat
abans, 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 de la CAIB
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La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria
de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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