FULL INFORMATIU SOBRE LA REALITZACIÓ DE VIDEOS I/O REPORTATGES
FOTOGRÀFICS A ESDEVENIMENTS
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se
l'informa dels següents extrems:
1. Podem realitzar vídeos i/o reportatges fotogràfics durant aquest esdeveniment o activitat.
2. El material audiovisual resultant podrà ser difós al públic a través de mitjans de comunicació,
publicat a memòries, webs, blogs, newsletters o xarxes socials, de manera no limitativa.
3. La legitimació del tractament és el nostre Interès legítim a informar el públic sobre els nostres
esdeveniments i activitats sobre la base del dret fonamental a la llibertat d'expressió i de la
informació i a l'empara del que es preveu a l'Art. 8.2.c) de 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.
4. El material audiovisual serà conservat segons la normativa d'avaluació i als criteris previstos
per les lleis 12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes Balears i 15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius
i patrimoni documental de les Illes Balears.
5. El Reglament General De Protecció de Dades reconeix una sèrie de drets a les persones
físiques. Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en
tal cas, accedir-hi. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin
inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva
supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als
quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la
formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets
d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació
particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem
de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus
interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Així
mateix en determinades circumstàncies podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè
siguin transmeses a un altre responsable del tractament. Per a exercir els seus drets haurà de
remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un
altre document vàlid que li identifiqui. Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com
exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.aepd.es.
El responsable del tractament de les seves dades és el SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE
LES ILLES BALEARS (SITIBSA), amb domicili a l’Avda. d'Alexandre Rosselló, 13B 1er, 07002 Palma,
Illes Balears, Espanya i correu electrònic sitibsa@sitibsa.com
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la direcció de correu electrònic
dpd@sitibsa.com.

