Nom de l’activitat de tractament

EXPEDICIÓ LLICÈNCIES CANS PERILLOSOS

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE PALMA — CIF P-0704000 I —
Plaça de Cort, 1 — 07001—Palma - Tel.971225900-630308226
Regidoria de l’Area de MEDI AMBIENT i BENESTAR ANIMAL.

Delegat de Protecció de Dades

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

Finalitats del tractament

Gestió i tramitació emissió llicència cans perillosos.

Base jurídica, licitud o legitimació

Article 6.1 apartats c) i e) del RGDP que estableix que el
tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de RègimLocal.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques
Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del sectorpúblic.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, d e règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Reial Decret 287/2002, de 2 de març, que desenvolupa llei
50/1999, de 23 de desembre, règim jurídic tinença animals
potencialment perillosos.
L’apartat e) estableix que l’anterior respon a l’objectiu
de complir amb l’inferés públic així com a l’exercici dels
poders públics.

Termini de conservació de les
dades

Les dades hauran de conservar-se durant el temps necessari pel
compliment de la finalitat anteriorment exposada així com per
a determinar les possibles responsabilitats que es puguin
derivar d’aquesta finalitat.
Els expedients de tramitació de Ilicències de cans perillosos
tenen una validesa de 5 anys, però han de renovar-se
anualment, d’acord amb l’establert a la llei 50/1999, de 23 de
desembre, règim jurídic tinença d’animals potencialment
perillosos així com el reglament que desenvolupa aquesta llei.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Articles 12 a 18 de la llei de protecció de dades.
En aquest cas, els interessats autoritzen expressament la
consulta dels seus antecedents penals per emetre la
corresponent llicència de tinença cans perillosos.

Tipologia o categoria de les dades
de caràcter personal

Nom i llinatges.
Certificat medic.
Assegurança de responsabilitat civil.

Dades relatives als delictes comesos i penes establertes,
d’acord amb el contingut del certificat d’antecentes
penals (DADES AMB ESPECIAL PROTECCIÓ).
Certificat conselleria acreditatiu què no ha estat objecte
d’infraccions o sancions en materia de llei de protección
animal.
Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de les dades

Titulars de les Ilicències. Persones físiques, majors d’edat.
Ministeri de Justicía i Interior (accés PINBAL).

Cessió o comunicació de dades
(categories de destinataris)

Administracions Públiques.
Interessats.

Transferències internacionals

No es donen.

Mesures de seguretat, tècniques i
organitzatives

Accés de l’interessat a l’expedient. Autorització del mateix
per consultar antecedents penals per part d’aquesta
Administració.
Les mesures de seguretat que s’adopten es corresponen amb les
establertes a l’annexa II (mesures de seguretat) del Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, regulador de l’esquema nacional de
seguretat a l’àmbit de l’Administració electrònica i que es
troben descrites en els documents que conformen la política
de protecció de dades i seguretat de la informació. D’acord
amb l’anterior, s’han adoptat les corresponents mesures
organitzatives i de seguretat adients.

Reclamació davant I’AEPD

Si les persones interessades entenen que s’han vist
perjudïcades 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

