INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades, especialment de l’article 5 («Els responsables i
encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol
fase d’aquest estaran subjectes al deure de confidencialitat i al secret professional»).
Les dades recollides en aquest document s’integraran en el fitxer de polítiques actives
d’ocupació amb la finalitat exclusiva de gestionar els programes i mesures d’orientació, ocupació
i formació emmarcats en les polítiques actives d’ocupació.
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, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de
dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB ( seuelectronica.caib.es).
La persona responsable d’aquest fitxer és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, davant el
titular del qual la persona interessada pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat o oposició en els terminis i amb els requisits establerts als articles 13 i
següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades.
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini
d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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, Cultura i
Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

