SOL·LICITUD NOVA ZONA DE BANY
Nom i llinatges:
DNI:

Domicili:

Localitat:

Municipi:

CP:

Telèfon:

Direcció electrònica:

Com a representant de l’Ajuntament:
Raó social:

CIF:

Domicili social:
Localitat:

Municipi:

Telèfon:

Direcció electrònica:

CP:

EXPÒS:
Que, considera que la platja de
ubicada a
reuneix
condicions per ser considerada zona de bany, per això aporta la documentació següent:
Número de banyistes, perfil de les aigües de bany de la zona,segons l’annex III del Reial Decret
1341/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany, resultats analítics, temporada
de bany, informació geogràfica, fotografies,...)
SOL·LICIT:
La inclusió d’una nova zona de bany amb un nou punt de mostreig per determinar mitjançant el
control oficial que realitza la Conselleria de Salut, la qualitat de les aigües de bany, a la platja de
del municipi de
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 aquest
formulari.
Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu Aigües de
bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges, d’acord amb el Reial Decret
1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany, Directiva
2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió
de la qualitat de les aigües de bany, Directiva 76/160/CEE del Consell de 8 de desembre de
1975, relativa a la qualitat de les aigües de bany i Reial Decret 734/1988, d'1 de juliol, pel qual
s'estableixen normes de qualitat de les aigües de bany.
Responsable del tractament: Direcció General de Salut Pública.
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 RGPD.
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Termini de conservació de les dades personals: serà d’aplicació el previst a la normativa
d’arxius i documentació.
Existència de decisions automatitzades: no n’hi ha.
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: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració
de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura e Igualdad (passeig de Sagrera,
2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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