
 

Nom de l’activitat de tractament ACTES POLICIA ADMINISTRATIVA 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació:  Àrea de Seguretat Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Aixecar actes administratives policials per l’ incompliment de les 
disposicions legals i ordenances municipals. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

LO 4/2015 de Protecció de Seguretat Ciutadana, Ordenances 
municipals i Normativa COVID 2019 
Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges, imatge, DNI, adreça, adreça 
electrònica. 
Personals: Dada de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, 
sexe, estat civil, edat. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Persones que cometin alguna infracció dins del àmbit territorial 
de Palma.  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

A altres Àrees de l’Ajuntament (infraccions generals, 
sanitat…etc)  
Als Jutjats, en cas de presumpte delicte. 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al Pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 
 

 

 

Nom de l’activitat de tractament TARGETES CORPORATIVES 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació:  Àrea de Seguretat Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Facilitar la identificació i gestió del personal de  l’Àrea de 
Seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Palma.  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local.  

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges, DNI, nº registre personal. 
  

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Empleats de l’Àrea de Seguretat ciutadana de l’Ajuntament de 
Palma 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament VIDEO VIGILANCIA ESPAIS PUBLICS MUNICIPALS 

 
Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de: Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Prevenció de fets delictius i la garantia de la seguretat en la  via 
pública (Platja de Palma)  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 4/1997, per la que es regula d’utilització de 
videocamaras per les forces i cossos seguretat en espais públics 
i el Real Decret 596/1999, que estableix el seu Reglament. 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

1 mes des de la seva capció salvo quan s’hagin de conservar per 
acreditació la comissió d’actes que atemptin contra la integritat 
de persones, bens o instal·lacions. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: imatge 
  

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Persones que circulin pels espais públics.  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament VIDEO VIGILANCIA SEUS POLICIALS I EDIFICIS MUNICIPALS 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Garantir la seguretat de les seus policials així com dels edificis 
públics municipals. Control d’accés 
 (Cort, Santa Eulalia, Sant Ferrant, Districte Oest) 
 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local.  
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

1 mes des de la seva capció salvo quan s’hagin de conservar per 
acreditació la comissió d’actes que atemptin contra la integritat 
de persones, bens o instal·lacions. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició. 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: imatge 
  

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Personal municipal, policies i ciutadans. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nom de l’activitat de tractament PERSONAL POLICIA LOCAL i BOMBERS 

 
Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació:  Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Organitzar i dirigir el cos de policia local i bombers, gestionant 
alguns aspectes dels RRHH, como el control dels serveis 
extraordinaris,  canvis de destí per motius de salut, llicencies, 
sol·licituds de conciliació i reduccions de jornada dels policies, 
atribucions temporal de funcions i expedients disciplinaris a 
policies i bombers. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Estatut bàsic de l’empleat públic (Real Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre) Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les 
policies locals de Illes Balears i el seu Reglament (Decret 40/2019, 
de 24 maig) 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni 
documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició. 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges, DNI, adreça 
Personals: Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, 
sexe, estat civil, edat, dades familiars. 
Socials: llicencies, permisos, autoritzacions. 
Acadèmics i professionals: Formació, experiència professional 
Especialment protegits: salut, disciplinaris... 
Relatius a infraccions penals o administratives: Infraccions 
  

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Personal membre del cos de policia local  i bombers de Palma. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Al Departament de Personal de l’Ajuntament de Palma. 
Registre de Personal de l’Ajuntament de Palma 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament de 
Palma. 



 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades 
pel tractament o que no se les ha atès degudament en l’exercici 
dels seus drets, poden demanar la intervenció del DPD i/o 
reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a 
través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament ATESTATS POLICIALS/Policia Judicial 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Informes policials en els que es descriuen els fets ocorreguts en 
accidents de trànsit o en altres sucesos amb possible contingut 
penal, per a la seva tramitació als Jutjats.  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local.  
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges, imatge, DNI, adreça, adreça 
electrònica. 
Personals: Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, 
sexe, estat civil, edat 
Especialment protegits: origen racial, salut, vida sexual… 
Socials: altres circumstancies  
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans  o persones físiques  dins  l àmbit territorial 
municipal. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Policia Nacional 
Jutjats 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament PERMISOS D’ARMES 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Atorgament permisos d’armes de 4ª categoria  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Real Decret 137/1993, 29 gener, Reglament d’armes. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça, telefono. 
Personals: Dada de naixement, lloc de residencia) 
Comercials: factura 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans  de Palma 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Guardia Civil 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament GESTIÓ DE VEHICLES 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Supòsits de retirada i dipòsit de vehicles. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Real Decret 6/2015, de 30 d’octubre, Trànsit, circulació i 
seguretat vial i  Exercici de les competències de l’article 53 de la 
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat i normativa local.  
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició. 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça. 
Personals: Dada de naixement, matricula del vehicle 
Altres dades administratius 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Titulars dels vehicles 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Empresa contractista del servei de grua i de la  gestió del  
dipòsit municipal. 
Empresa contractista del tractament, descontaminació i 
tramitació de la baixa administrativa de vehicles. 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament FAMILIA I MENORS 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Protecció a les víctimes de violència de gènere. 
Ordres d’allunament. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 1/2004, de 28 dic. de Mesures de Protecció 
integral contra la violència de gènere. 
Interès públic. 
Codi Penal 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça, telèfon 
Personals: Dades familiars 
Altres. Mesures judicials i policials adoptades. 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Persones que sofreixen violència a l’àmbit familiar  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Jutjats 
Assumptes socials. Empresa contractista servei d’assistència 
psicològica a víctimes de delicte 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament EMISSIÓ DE CERTIFICATS D’ACTUACIONS POLICIALS I DE 

BOMBERS 

 
Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Emetre els certificats d’actuacions policials i  de bombers; 
certificats de convivència i d’antecedents policials sol·licitats 
pels ciutadans  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local.  
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, direcció, telèfon 
Altres circumstàncies a tenir en compte per a l’emissió del 
certificat. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament TARGETES D’ESTACIONAMENT DE PERSONES AMB MOBILITAT 

REDUÏDA. 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Expedició de les targetes d’estacionament per a persones  amb 
mobilitat reduïda:  Renovació i Expedients sancionadors per ús 
indegut de les mateixes. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes 
Balears i Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual 
es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta 
d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça, telèfon 
Personals: dades relatius al vehicle. 
Especialment protegits: salut, infraccions administratives, 
il·lícits penals 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO.  
Eventualment, a altres Ajuntaments i en cas de presumpte 
delicte, als Jutjats 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament RESERVA D’ESPAIS EN LA VIA PUBLICA 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Autoritzar les sol·licituds dels ciutadans per a la reserva d’espais 
en la via pública.  

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local.   Consentiment  de l’interessat/ada. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça, telèfon. 
Altres circumstàncies a tenir en compte per a l’emissió del 
certificat. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans  

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Empresa contractista del servei de grua i de la  gestió del  
dipòsit municipal. 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament INTERVENCIONS DE BOMBERS 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Gestionar i documentar les intervencions del Cos de Bombers. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears i Llei 23/2006, de 20 de 
desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça electrònica, telèfon 
Personals: Dada de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, 
sexe,  edat 
Socials:  circumstancies rellevant a tenir en compte. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans de Palma 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

NO 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al Pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 



 

Nom de l’activitat de tractament INTERVENCIONS POLICIALS 

 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Responsable de la Informació: Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Gestionar i documentar les intervencions del Cos de Policia. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Exercici de les competències de l’article 53 de la Llei Orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i 
normativa local. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis 
establerts en la Llei 15/2006 el 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Dret d’accés; Dret de rectificació; Dret de supressió; Dret a la 
limitació del tractament; Dret d’oposició 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: nom, llinatges,  DNI, adreça electrònica, telèfon 
Personals: Dada de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, 
sexe,  edat 
Socials:  circumstancies rellevant a tenir en compte. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans de Palma 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Eventualment  es pot informar a altres departaments de 
l’Ajuntament o altres organismes que puguin tenir 
competències relacionades amb l’assumpte. 

Transferències internacionals 
 
 

NO 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al Pla se seguretat de la informació de l'Ajuntament 
de Palma. 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 


