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 normativa vigent en matèria
de protecció de dades, s’informa sobre el tractament que es donarà a les dades personals
que conté aquesta sol·licitud.
Finalitat del tractament. La finalitat del tractament és gestionar les sol·licituds d’ajuts
per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament 2021-2023.
Responsable del tractament. Direcció General de Política Universitària i Recerca
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret
que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general de
protecció de dades.
Termini de conservació de les dades. Les dades es conservaran durant el temps
necessari per complir amb el fi per al qual s’han recollit i per determinar les possibles
responsabilitats que puguin derivar-se d’aquesta finalitat i del tractament de dades.
Altres informacions rellevants. El tractament de dades possibilita la resolució de
reclamacions i consultes de forma automatitzada, a l’efecte d’elaborar perfils que tenguin
en compte les circumstàncies i el context específics en què es tracten les dades personals.
Les dades es poden transferir, si escau, a la Unió Europea i a organitzacions
internacionals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, amb la finalitat
d’expandir el comerç i la cooperació internacionals.
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 el Reglament general de
protecció de dades) davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca,
mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades
personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
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 (pg.
de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es)

