AUTORITZACIÓ NOTIFICACIÓ TELEMÀTICA
CODI SIA1
DESTINACIÓ2

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

CODI DIR33

A04026919

Servei3

2447664

AUTORITZACIÓ A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM DE LA COMUNITAT
DE
ILLES
BALEARS
PER
A
COMUNICAR-SE
AUTÒNOMA
LES
ELECTRÒNICAMENT AMB LA CIUTADANIA
(Només
per
a
persones
físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.)

PERSONA INTERESSADA

Nom:

DNI/CIF:

Domicili:

Localitat:

CP:

E-mail:

Telèfon:

REPRESENTANT

Nom:

DNI/CIF:

Domicili:

Localitat:
E-mail:

CP:

Telèfon:

EXPÒS:

Autoritz que totes les notificacions dels procediments que tramita el Servei de Seguretat
Alimentària i Nutrició de la Conselleria de Salut i Consum, i dels procediments sancionadors que
se'n derivin, es facin telemàticament a la meva carpeta ciutadana.
Revoc l'autorització atorgada a la Conselleria de Salut i Consum per la qual s'autoritzava que totes les
notificacions dels procediments que tramita el Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició i dels
procediments sancionadors que se'n derivin, es fesin telemàticamente a la meva carpeta ciutadana.
El correu electrònic en el que vull rebre els avisos de notificació de la meva carpeta
ciutadana és el següent:
*La persona que firma aquest document és la responsable de comunicar qualsevol canvi que es pugui produir en les
dades facilitades.
MOLT IMPORTANT: per accedir a la carpeta ciutadana s’haurà de disposar de Clave permanent, DNI electrònic, o
certificat digital.

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 servei: Autorització a la Conselleria de
Salut i Consum, per a comunicar-se electrònicament amb la ciutadania, d’acord amb el que preveu la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Responsable del tractament: Conselleria de Salut i Consum.
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.
Termini de conservació de les dades personals: d'acord amb el que determini la normativa d'arxius i
documents de la CAIB.
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 s'escau, 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 (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/).
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, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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