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Aquesta política de privacitat s'aplica als usuaris autoritzats per a accedir a sistemes del SERVEI
D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (SITIBSA, d'ara endavant).
Si us plau, llegeixi aquesta política detingudament, en ella trobarà informació important sobre el
tractament de les seves dades personals, els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria i les
obligacions que li correspon.
Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a
comunicar-nos’ en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers,
es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta
política.
De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, hauran de
ser necessàriament emplenats per a poder tramitar les seves sol·licituds.
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament de les dades d'usuaris dels sistemes el SITIBSA, amb domicili en C/ Portella,
14 (07001) - Palma de Mallorca, Illes Balears Espanya.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del SITIBSA en dpd@sitibsa.com.
2. Quina informació personal obtenim?
Les dades que tractem són els que s'obtenen:
 Dels formularis d’alta que Vostè empleni i de les sol·licituds que formuli;
 De la informació generada per la pròpia utilització dels sistemes.
Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:
 Dades de caràcter identificatiu i de contacte professional
 Dades generades per l'ús del sistema, tals com tipus d'usuari (laboral, col·laborador, usuari
web), log in, contrasenyes i logs de connexió als sistemes
Les dades dels usuaris han estat proporcionades bé directament per ells, bé per la persona amb la qui
manté la seva relació laboral/contractual/professional.
3. Per a què tractarem les seves dades?
Les dades dels usuaris dels sistemes seran tractades per a la gestió i control de la relació amb els usuaris
autoritzats per a accedir sistemes, comunicacions i al fons de mapes de SITIBSA, així com per a
l'administració i la gestió de la seguretat d'aquests sistemes.
4. A qui podem comunicar les seves dades?
Les dades dels usuaris només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per a
l’execució de la relació contractual que justifica la seva alta als sistemes del SITIBSA.
5. Base jurídica dels tractaments
La base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb Vostè o
amb la persona per compte de qual actua i el nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres
sistemes.
6. Quant temps conservarem les seves dades?
De manera general, conservem les seves dades en estat actiu mentrestant tingui la condició d'usuari dels
sistemes de SITIBSA i pel temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes
del tractament. Vençuts aquests terminis aquests dades passaran a un estat històric i seran
conservades d’acord a 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.

7. Quins són els seus drets?
Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a
aquestes. 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 les que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas,
només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la
intenció de protegir 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 o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i
sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un
altre responsable del tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la
licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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 l’identifiqui per correu postal o electrònic,
a les adreces indicades en l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.
8. Quines són les seves obligacions?
Per la seva condició d'usuari autoritzat per a accedir a sistemes de SITIBSA, i per al desenvolupament de
les funcions que li són encomanades, vostè pot tenir accés a dades de caràcter personal
tractades per l'entitat. Aquestes dades estan afectes al compliment de les disposicions de normativa
vigent en matèria de protecció de dades personals. En conseqüència, Vostè es compromet a complir
plenament amb les obligacions que li siguin imposades pel Reglament General de Protecció de Dades
(REGLAMENT (UE) 2016/679) i/o per la normativa de protecció de dades personals que li és aplicable. Així
mateix, es compromet a guardar plena confidencialitat sobre la informació empresarial i les dades de
caràcter personal a les que tingui o tingués accés, fins i tot una vegada finalitzada la seva relació amb el
SITIBSA.
Es compromet igualment a complir i fer complir les mesures de seguretat aplicades als sistemes de
tractament, així com a respectar les normes d'ús dels sistemes informàtics i de comunicació que SITIBSA
posi a la seva disposició, els quals hauran de ser utilitzats única i exclusivament per a finalitats
professionals i, en qualsevol cas, sempre d'acord amb les instruccions rebudes de l'entitat. És
especialment important que sàpiga que:
 Sempre que el sistema ho permeti, ha de canviar la seva contrasenya la primera vegada que es
connecti.
 Mai comuniqui el seu nom d'usuari i contrasenya a una altra persona.
 Mai anoti la seva contrasenya, uns altres la podrien llegir i utilitzar.
 Ha de tancar la sessió quan abandoni el lloc informàtic que utilitza.
 Vostè és responsable del que altres persones facin amb la seva identificació.
En connectar-se als nostres sistemes, es compromet a complir amb les normes d'ús aplicables als mateixos
i manifesta la seva conformitat respecte als termes anteriors.

