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, s'informa del tractament de les dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
Finalitat del tractament i base jurídica: Tramitació del procediment administratiu de
concessió de subvencions d'acord amb el que preveuen: la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; les bases reguladores i convocatòria
corresponents.
Responsable del tractament: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Destinataris de les dades personals: Es cediran a la Intervenció General de la CAIB, a
l'efecte de complir el que preveu l'Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020,
pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la CAIB, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització
prèvia limitada.
Així mateix, es cediran al Fons Social Europeu (FSE), ja que aquesta institució cofinança
accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria.
També es cediran a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), tal i com estableix
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran el temps
necessari per tramitar la concessió de la subvenció i per dur a terme el posterior
seguiment d'aquesta subvenció, d'acord amb la normativa nacional i europea aplicable.
Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països,
a excepció de disposició en contra de la Unió Europea.
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: 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

