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19. Tractament de dades de caràcter personal
19.1. D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de caràcter
personal (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, d'ara
endavant RGPD, i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, d'ara endavant LOPDGDD) la política de
privacitat aplicable al Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2021, pel
que fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els
reconeix la normativa vigent, és la que s'estableix a continuació.
19.2. L’Institut Balear de la Joventut entén que les dades personals facilitades pels
participants a l’Àrea del Carnet Jove són correctes i certes, i els participants es
comprometen a comunicar qualsevol modificació que s’hi produeixi. En cas de
proporcionar dades de caràcter personal de tercers, els participants es
comprometen a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.
19.3. El responsable del tractament d’aquestes dades és l’Àrea del Carnet Jove de
l’Institut Balear de la Joventut, amb domicili al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom
Illes Balears), 07010 Palma, i adreça electrònica
<info@carnetjoveillesbalears.org>.
19.4. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de l’Institut Balear de
la Joventut a l’adreça electrònica <protecciodedades@ibjove.caib.es>.

C/ de l’Uruguai, s/n
Velòdrom Illes Balears
07010 Palma
Tel. 971 17 89 37
http://carnetjove.caib.es

19.5. Les dades que es tractaran són les que s’obtenguin:
•
•

Dels formularis emplenats per participar en el Certamen; per exemple, de
l’autorització d’us d’imatges dels alumnes participants.
De la informació generada de la participació en el Certamen.

Totes aquestes dades són proporcionades pels tercers que tramiten les peticions
de participació en el Certamen.
19.6. Les categories de dades per tractar consisteixen típicament en:
— Dades de caràcter identificador, com ara el nom i llinatges.
— Nom d’usuari del titular del compte de Youtube des d’on es faci la publicació,
en el cas que el titular del compte no sigui el centre participant.
— Imatge i veu de les persones participants en les diferents activitats realitzades
amb motiu de la participació en el Certamen i, si escau, imatge i veu de les
persones que apareixen en els vídeos participants.
19.7. Les dades de caràcter personal dels participants en aquest Certamen, així
com el nom d’usuari del titular del compte de Youtube des d’on es faci la
publicació, si escau, es tractaran per gestionar aquesta participació i per complir
les obligacions legals. Així mateix, l’adreça electrònica que es proporcioni en el
formulari de sol·licitud s’utilitzarà per trametre-hi notícies i informació sobre
activitats i serveis oferts per l’Institut Balear de la Joventut.
19.8. Les dades dels participants només es comunicaran a tercers per obligació
legal o amb el seu consentiment.
19.9. La imatge i la veu dels alumnes participants es poden publicar, juntament
amb els seus noms i llinatges, principalment, però no d’una manera limitativa, al
web del Carnet Jove de les Illes Balears, en perfils de xarxes socials o a través de
mitjans de comunicació, d’acord amb l’autorització de captació i ús d’imatge.
19.10. La base jurídica per al tractament de dades personals recollides en els
formularis és la voluntat pròpia de les persones de participar en aquest Certamen,
gestionar-ne la participació, complir les obligacions legals i donar el consentiment
per rebre les comunicacions per mitjans electrònics.
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19.11. La publicació del nom de les persones premiades es basa en el compliment
d’una disposició legal: concretament, l’article 6.2 del Decret legislatiu 2/2005, que
regula, entre els principis pels quals s’ha de basar aquesta actuació
administrativa, el de transparència.
19.12. La publicació de fotografies i vídeos en els quals apareguin els participants
es basa en el consentiment dels mateixos participants, o dels seus pares o tutors,
que se sol·licita en l’autorització de captació i ús d’imatge, tramesa amb antelació
a la publicació i a l’empara del que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig,
de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge.
19.13. D’una manera general, les dades es conservaran durant tot el
desenvolupament del Certamen.
19.14. Els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius,
produïts, rebuts o conservats per l’Institut Balear de la Joventut en l’exercici de la
seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.
19.15. Les dades de les persones afectades es mantindran actives mentre siguin
útils per a les finalitats que n’hagin motivat la recollida.
19.16. Una vegada les dades tractades per l’Àrea del Carnet Jove de l’Institut
Balear de la Joventut deixin de ser útils per a les finalitats que n’hagin motivat la
recollida, passaran a l’estat històric i seran conservades o, si escau, destruïdes,
d’acord amb la normativa d’avaluació i els criteris prevists en la Llei 12/1998, de 21
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i la Llei 15/2006, de 17
d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
19.17. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents
mentre no se’n sol·liciti la baixa.
19.18. Les persones físiques tenen dret a obtenir confirmació sobre si es tracten o
no les seves dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. Igualment, poden
demanar que es rectifiquin les seves dades si són inexactes o que es completin les
que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres
motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit.
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19.19. En determinades circumstàncies, es pot sol·licitar la limitació del
tractament de les dades. En aquest cas, només es tractaran les dades per
formular, exercir o defensar reclamacions o amb la intenció de protegir drets
d’altres persones.
19.20. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació
particular, els participants es poden oposar al tractament de les seves dades. En
aquest cas, es deixaran de tractar les dades esmentades, excepte per motius
legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o
per formular, exercir o defensar reclamacions.
19.21. Així mateix, i sota certes condicions, es pot sol·licitar la portabilitat de les
dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.
19.22. Es pot revocar el consentiment donat per a determinades finalitats, sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la
retirada, i es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
19.23. Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials, es pot
enviar un correu electrònic a l’adreça <protecciodedades@ibjove.caib.es>.
19.24. Per exercir els seus drets, els participants han de trametre una sol·licitud a
l’Institut Balear de la Joventut que indiqui el seu nom complet i el número del
document nacional d’identitat o un altre document vàlid que els identifiqui, per
correu postal o electrònic a l’adreça <protecciodedades@ibjove.caib.es>.
19.25. Es pot obtenir més informació sobre els drets dels participants i sobre com
exercir-los a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: <https://
www.aepd.es>.
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