POLÍTICA DE PRIVACITAT DELS INFORMADORS I ELS EDITORS
DEL NOMENCLÀTOR GEOGRÀFIC DE LES ILLES BALEARS (NGIB)

Darrera modificació: abril 2020
El Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears (NGIB) té per objectiu ser una font
de referència dels topònims de les Illes Balears. A més de dades de
localitzacions, aquesta plataforma conté dades de caràcter personal
d’informadors (particulars que coneixen els noms geogràfics de localitzacions) i
d’editors (persones que editen les dades i alguns d’ells, a més, localitzen als
informadors i recopilen els noms geogràfics).
Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privacitat.
Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades
personals com a informador o editor
de la plataforma de topònims
Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears (NGIB, d’ara endavant) desenvolupat
pel SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DELS ILLES BALEARS (SITIBSA, d'ara
endavant) i sobre els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.
Aquesta política està publicada al portal de privacitat de SITIBSA en
http://www.caib.es/sites/sitibsa/ca/privacitat/
Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de
privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals
que s'indiquen més a baix.
Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i
certes i us comprometeu a comunicar-nos qualsevol modificació que se’n faci.
En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, SITIBSA es
compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre
el contingut d'aquesta política.
1. Qui és el responsable del tractament de les votres dades?
Alexandre Rosselló, 13-b, 1r
07002 Palma
Tel. 971 177 870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

El responsable del tractament és SITIBSA, amb domicili a l’Avda. d'Alexandre
Rosselló, 13B 1er, 07002 Palma, Illes Balears, Espanya i correu electrònic
sitibsa@sitibsa.com.
Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la direcció de
correu electrònic dpd@sitibsa.com.
2. Quina informació personal obtenim?
Informadors
Pel que fa als informadors, les dades que tractam són les que s’obtenen:
De les recopilacions realitzades pels investigadors donats d’alta en la
plataforma en el marc dels estudis toponímics que es realitzen.
D’un arxiu del Govern de les Illes Balears que incloïa els estudis
toponímics en els quals els interessats hagin participat, prèviament a la creació
de SITIBSA.
Les categories de dades proporcionades pels informadors i que s'inclouen en
l’NGIB consisteixen típicament en:
Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com nom, cognoms,
domicili, telèfon, correu electrònic i imatge.
-

Dades de característiques personals, tals com lloc i data de naixement.

Editors
Pel que fa als editors dels noms geogràfics de localitzacions de les Illes Balears,
les seves dades han estat proporcionades per ells mateixos o bé per la persona
amb la qual mantenen la seva relació laboral/contractual/professional. Aquestes
dades consisteixen en:
-

Dades de caràcter identificatiu, tals com nom i cognoms.

Dades relacionades amb la seva professió, tals com l’organisme al que
pertanyen.
3. Per a què tractarem les vostres dades i quina és la base jurídica dels
tractaments?
Les dades dels informadors seran incloses a la base de dades del sistema i
algunes dades publicades a la part pública del NGIB (informador_id, nom,
cognom_1, cognom_2, sobrenom, localitat, municipi, localitat naixement,
any_naixement, any_mort). A la resta de dades no públiques, només hi tendran
accés els editors donats d’alta en el sistema amb la finalitat de contactar amb els
informadors per qüestions relacionades amb els estudis toponímics que
realitzen. Aquests tractaments es basen en el vostre consentiment.

Les dades dels editors donats d’alta en el sistema seran tractades per la gestió
de la relació amb els interessats i la gestió i administració de la plataforma NGIB
sobre la base de la relació contractual que us vincula a Vós o a la persona per
compte de la qual actuau amb nosaltres i amb l’interès legítim de SITIBSA per a
mantenir la seguretat de la plataforma NGIB. Així mateix, tractarem les vostres
dades identificatives de forma interna o privada a través de la plataforma NGIB.
4. A qui podem comunicar les vostres dades?
Les dades dels informadors (informador_id, nom, cognom_1, cognom_2,
sobrenom, localitat, municipi, localitat naixement, any_naixement, any_mort)
podran ser publicades juntament amb les dades toponímiques obtingudes dels
estudis que han realitzat.
Les dades dels editors seran publicades a la part privada del sistema.
Llevat d’aquestes comunicacions, les vostres dades només seran comunicades
a tercers per obligació legal o amb el vostre previ consentiment.
5. Quant de temps conservarem les vostres dades?
Els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius, produïts,
rebuts o conservats per SITIBSA en l'exercici de la seva funció, formen part del
patrimoni documental de les Illes Balears.
De manera general, pel que fa als investigadors, conservam les vostres dades
en estat actiu durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres. Tant en
relació als editors com als informadors, de manera general, conservam les
vostres dades, en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals
aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats
nascudes del tractament. Cancel·larem les dades quan hagin deixat de ser
necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades.
Quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les
quals varen ser recaptades, les vostres dades passaran a un estat històric i seran
conservades, i si escau destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i els
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.
6. Quins són els vostres drets?
Teniu dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les vostres dades
personals i, en tal cas, accedir-hi.
Podeu, igualment, demanar que les vostres dades siguin rectificades quan
siguin inexactes o perquè es completin les dades que siguin incompletes, així
com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per a les finalitats per les quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de
les vostres 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 protegir
drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats
amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de
les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per
motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i
llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix i sota certes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres
dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.
Podeu revocar el consentiment que haguéssiu 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 vostres drets haureu de remetre'ns una sol·licitud
acompanyada d'una còpia del vostre document nacional d'identitat o un altre
document vàlid que us identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces
indicades en l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les vostres
dades?”
Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la
pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.

