
Nom de l’activitat de tractament Cessió de dades personals i direccions de correus electrònics
amb identificadors dels mateixos a empreses contractades

Responsable del tractament Ajuntament de Palma,le PO704000|
Plaça de Cort, 1 —07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegatprotecciodedadesélpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, lit 0706— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Gestió de les activitats de l’àrea de Cultura, comunicacions
informatives relacionades amb aquesta gestió i cessió de les
dades per a promoció de les activitats culturals.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals,
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 61 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
h) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 25.2, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).

Termini de conservació de les
dades

indefinida.



Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sollicitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades Identificadordel correu electrònic.
de caràcter personal Direcció del correu electrònic.

Categoria de les persones Ciutadans i sol-licitants, (Persones interessades en rebre
interessades o afectades i origen
de les dades

informació relacionada amb l’activitat cultural),

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

identificador i direcció del correu electrònic.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
En general, les mesures implantades hauran de correspondre
amb les previstes a les mesures de seguretat del Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel que es regula I’ENS (Esquema
Nacional de Seguretat) a l’àmbit de l'Administració Electrònica.

Reclamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament
de Palma 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 Contractes de l’Àrea de Cultura

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, CIF PO7040001
Plaça de Cort, 1 —07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsablede la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesá)palma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t —07006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Gestió dels expedients de contractació.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractamentnomés serà lícit si
es compleix almenys una deles següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l’interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
dela cultura als municipis, article 252, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).

Termini de conservació de les
dades

Indefinit.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.



Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, correu
electrònic, adreça, telèfon.
Dades econòmiques i financeres : factures, dades bancàries.
Dades acadèmiques i professionals.

Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de lesdades

Sol-licitants, beneficiaris o representats de les entitats.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

No es preveu.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
En general, les mesures implantades hauran de correspondre
amb les previstes a les mesures de seguretat del Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’ENS (Esquema
Nacional de Seguretat) a l’àmbit de l’Administració Electrónica.

Reclamació davant
I’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 Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament
de Palma l/o reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades a través del web: https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de tractament Subvencions i Premis de l'Àrea de Cultura

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, ClF PO7040001
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900»630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadestalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t —O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Gestió de subvencions i premis convocats per Cultura.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) ei tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuais.
C) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).

Termini de conservació de les
dades

lndefinit.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.



Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, correu
electrònic, adreça, telèfon, data naixement, nacionalitat.
Dades econòmiques i financeres : facturació, estats contables,
dades bancàries, assegurances.
Dades acadèmiques i professionals.

Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de lesdades

Sol-licitants, beneficiaris o representats deles entitats.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

Es preveu la cessió a una entitat externa, a través d’un
contracte, per ala gestió de la base de dades.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
En general, les mesures implantades hauran de correspondre
amb les previstes a les mesures de seguretat del Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel que es regula I’ENS (Esquema
Nacional de Seguretat) a l’àmbit de l'Administració Electrónica.

Reclamació dava nt
I’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 Delegat de Protecció de Dades 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

Registre ígestió de l’accés a l’ArxiuMunicipal de Palma (edifici Can Bordils).
Consulta de documentació.

Responsabledel
tractament

Ajuntament de Palma, CIF P0704000l
Plaça de Cort, 1 «07001 Palma - Tel. 971225900»630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable dela Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Proteccióde
Dades

delegat.protecciodedadesá)palma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -07006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del
tractament

Registre i gestió de les sol-licituds de consulta i accés a la documentació de l'Arxiu
Municipal de Palma.

Base jurídica, licitudo
legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al article
6.1 que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les següents
condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
i)) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és
part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 25.2, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 29.2, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalítat de Palma, (on es refereix a les competències municipals en
matèria de cultura, articles 103 a 108).
Les dades són necessàries per dur a terme el registre de consultes dels fons
documentals de l’Arxiu Municipal de Palma.
Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol.
Llei 12/1998, del patrimoni històric de les illes Balears.
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les illes Balears, desplegada pel Decret
99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la

Comunitat Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el seu secto
públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre).

Termini de conservació
de lesdades

El temps necessari per donar compliment a la finalitat del tractament, aixi comel temps
establert per la legislació vigent en matèria d’arxiu i les condicions i els terminis d’accés
establerts en les taules d’accés i d'avaluació documental (TAAD).



Exercici dels drets deles
persones interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar I’acce'sa les
seves dades, la rectificació o supressió d’aquestes, la limitació del tractament, la seva
oposició, mitjançant escrit i amb la seva identificació prèvia dirigida a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia o categoriade
les dades de caràcter
personal

Dades de caràcter identificatiu: DNi o NlF, nom i llinatges, sexe.
Altres dades: data de la consulta, fons documental consultat i signatura topogràfica,
inicials del personal funcionari que ha gestionat la consulta.
No hi consten dades de caràcter especial.

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

Persones investigadores i ciutadania en general.

Cessió o comunicacióde
dades (categories
de destinataris)

No es fa cap tipus de cessió de dades, excepte si hi ha requeriment exprés per part de
l’Administració de Justícia i dels Cossos i Forces de Seguretat.

Transferències
Internacionals

No hi ha cap tipus de transferència internacional.

Mesures de seguretat,
tècniques iorganitzatives

Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el document de seguretat,
així com les mesures de seguretat aplicables d’acord amb el ReialDecret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica.
L’accés a la base de dades de consultes i accés a la documentació es fa únicament pe
personal funcionari de l’Arxiu Municipal de Palma, amb usuari i contrasenya.

Reclamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palma i/o reclama
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web:
https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de
tractament

Gestió dels formularis de compareixença a l’Arxiu Municipal de Palma (edifici Can
Bordils) perla consulta de documentació.

Responsabledel
tractament

Ajuntament de Palma, CIF P0704000|
Plaça de Cort, 1 —07001 Palma - Tel. 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegatde Proteccióde
Dades

delegat.protecciodedadesQDpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -07006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Registre i gestió de les solvlicituds de consulta i accés a la documentació de l’Arxiu
Municipal de Palma.

Base jurídica, licitudo
legitimació

_

Comunitat Autònoma de les llles Balears i de les entitats que integren el seu secto

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccióde Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al article
6.1 que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les següents
condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és
part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 251, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 292, apartats e), f) i I).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències municipals en
matèria de cultura, articles 103 a 108),
Les dades són necessàries per dur a terme el registre de consultes dels fons
documentals de l’Arxiu Municipal de Palma.
Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol.
Llei 12/1998, del patrimoni històric de les llles Balears,
Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, desplegada pel Decret
99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la

públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre).

Termini de conservacióde
lesdades

El temps necessari per donar compliment a la finalitat del tractament, així comel temps
establert per la legislació vigent en matèria d’arxiu i les condicions i els terminis d’accés
establerts en les taules d’accés i d’avaluació documental (TAAD).



Exercici dels drets deles
persones interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar l'accésa les
seves dades, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del tractament, la seva
oposició, mitjançant escrit i amb la seva identificació previa dirigida a l'òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia o categoriade
les dades de caràcter
personal

Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i llinatges, adreça, telèfon,adreça de
correu electrònic, firma de la persona interessada.
Altres dades: data de la consulta, fons documental consultati signaturatopogràfica.
No hi consten dades de caràcter especial.

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

Persones investigadores i ciutadania en general.

Cessió o comunicacióde
dades (categories
de destinataris)

No es fa cap tipus de cessió de dades, excepte si hi ha requeriment exprés per part de
l’Administració de Justícia i dels Cossos i Forces de Seguretat.

Transferències
internacionals

No hi ha cap tipus de transferència internacional.

Mesures de seguretat,
tècniques iorganitzatives

Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el document de seguretat,
aixi com les mesures de seguretat aplicablesd’acord amb el ReiaIDecret 3/2010, de 8 de
gener, pel qual es regula i'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica.
Els formularis en suport paper es troben sota custòdia del personal funcionaride l’Arxiu
Municipal 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 Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Palma i/o reclamar
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web:
httpsz/lwwwaepdes



Nom de l’activitat de
tractament

Registre i gestió de les sol-licituds de préstecs interns de documentació
custodiada a l'Arxiu Municipal de Palma (edifici Can Bordils)

Responsabledel tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000l
Plaça de Cort, 1 -O7001 Palma - Tel. 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegat de ProtecciódeDades delegat.protecciodedadesúïpalma
Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 4t, -O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Registre i gestió de les sol-licituds de préstec intern de la documentació
custodiada a l’Arxiu Municipal de Palma.

Base jurídica, licitud olegitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al
article 6.1 que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les
següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció dela cultura als
municipis, article 251, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 292, apartats e), f) i [)
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències
municipals en matèria de cultura, articles 103 a 108).
Les dades són necessàries per dur a terme el registre de consultes dels fons
documentals de l'Arxiu Municipal de Palma.
Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol.
Llei 12/1998, del patrimoni històric de les illes Balears.
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, desplegada
pel Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats
que integren el seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).



Termini de conservació de les
dades

El temps necessari per donar compliment a la finalitat del tractament,així com
el temps establert per la legislació vigent en matèria d'arxiu iles condicions i els
terminis d’accés establerts en les taules d'accés i d’avaluació documental
(TAAD).

Exercici dels drets de lespersones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol»licitarl’accés a
les seves dades, la rectificació o supressió d’aquestes, la limitació del
tractament, la seva oposició, mitjançant escrit amb la seva identificació prèvia
dirigida a l’òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de lesdades
de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, lloc de feina, extensiótelefònica,
firma.
Altres dades: dates de sol-licitud del préstec intern, del lliurament de la

documentació i de la data de devolució, fons documental prestat i signatura
topogràfica.
No hi consten dades de caràcter especial.

Categoria de les persones
interessades o afectades i

origen de les dades

Personal funcionari municipaL

Cessió o comunicació de dades
(categories de destinataris)

No es fa cap tipus de cessió de dades, excepte si hi ha requeriment exprés per
part de l’Administració de Justícia i dels Cossos i Forces deSeguretat.

Transferències
internacionals

No hi ha cap tipus de transferència internacional.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el document de
seguretat, aixi com les mesures de seguretat aplicables d'acord amb el Reial

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica
L’accés a la base de dades de préstecs interns de documentació es fa únicament
per personal funcionari de l'Arxiu Municipal de Palma, amb usuari i

contrasenya.
Els formularis en suport paper estan sota custòdia del personalfuncionari de
l’Arxiu Municipal 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 Delegat de Protecció de Dades de
l'Ajuntament de Palma i/o reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades a través del web: https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de Gestió d'usuaris dela xarxa de biblioteques municipals
tractament
Responsabledel Ajuntament de Palma, CIF PO704000|
tractament Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900-630308226

Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció
de Dades

delegat.protecciodedadeséipalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t —O7006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del
tractament

Gestió dels usuaris i sol«|icitants del servei de la xarxa de biblioteques de
l’Ajuntament de Palma.
Comunicació d’activitats, serveis, canvis d’horaris, presentació de novetats
bibliogràfiqueso difusió d’informacionsbibliotecàries rellevants.

Base jurídica, licitud
o legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al
article 6.1 que el tractament només serà iicit si es compleix almenys una de les
següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
cl) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 25.2, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències
municipals en matèria de cultura, articles 103 a 108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, desplegada pel
Decret 99/2010, de 17 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, ha
estat desplegada per l'Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel
qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm, 17, de 3 de febrer).



Termini de
conservacióde les
dades

Durant el temps de vigència del carnet d’usuari, y tres anys després de la seva
cancellació o no renovació.

Exercici dels drets de
les persones

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar l’accésa
les seves dades, la rectificació o supressió d’aquestes, la limitació del

interessades tractament, la seva oposició, mitjançant escrit amb la seva identificació prèvia
dirigida a l’òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social

Tipologia 0 Nom i llinatges, domicili, telèfon, signatura, imatge, NlF/DNl/passaport, correu
categoria de les
dades de caràcter
personal

electrònic, núm. de registre personal.
Altres tipus de dades, característiques personals: lloc de naixement, data,
professió, nivell d’estudis.

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

El propi interessat o el seu representant legal.
Col-lectius 0 categories d’interessats: ciutadans i residents; sol—licitants i

representants legals.
Procediment de recollida de dades: Formularis o qüestionaris electrònics o en
paper.

Cessió o comunicació
de dades
(categories de
destinataris)

No està prevista.

Transferències
internacionals

No està prevista.

Mesures de
seguretat, tècniques
i organitzatives

Nivell bàsic

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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palma i/o
reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web:
https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de Gestió d’imatges ala xarxa de biblioteques municipals
tractament
Responsable del Ajuntament de Palma — CIF P-O704000 i —

tractament Plaça de Cort, 1 — 07001-Palma - Tel.971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social.
Responsable de la informació: Àrea de Cultura.

Delegat de Protecció
de Dades

delegat.protecciodedadesíüpalma
Av Gabriel Villalonga, 18, 4t -O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del
tractament

Gestió de les imatges dels assistents a les activitats de dinamització de la xarxa
de biblioteques de l'Ajuntament de Palma i de vídeos promocionals de serveis.
Utilització de les imatges per difusió en xarxes socials.

Base jurídica, licitud
o legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al
article 6.1 que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les
següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al

responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 292, apartats e), f) i 1).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències
municipals en matèria de cultura, articles 103 a 108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental deles Illes Balears, desplegada pel
Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les illes Balears, ha
estat desplegada per l’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel
qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de
conservació de les
dades

Durant el temps de vigència de la publicació de les imatges i fins a tres anys
després de la seva retirada.

Exercici dels drets de
les persones

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar l’accésa
les seves dades, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del

interessades tractament, la seva oposició, mitjançant escrit amb la seva identificació prèvia
dirigida a l’òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia o imatges fotogràfiques, vídeos i enregistraments sonors.
categoria de les
dades de caràcter
personal
Categoria de les El propi interessat o el seu representant legal.
persones Col-lectius 0 categories d’interessats: ciutadans i residents; sol-iicitants i

interessades o
afectades i origen
de les dades

representants legals, grups escolars, grups de collectivitats.
Procediment de recollida de dades: Captació d’imatges i sons a través de mitjans
electrònics dins els espais bibliotecaris permanents o d’utilització puntual per a
determinades activitats fora del propi recinte.

Cessió o comunicació
de dades
(categories de
destinataris)

Difusió a xarxes socials, publicacions en paper.
Cessió a mitjans de comunicacióper la seva difusió.

Transferències
internacionals

No està prevista.

Mesures de
seguretat, tècniques
i organitzatives

Nivell bàsic.

Reclamació davant
I'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 delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Palma 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 d’esdeveniments culturals, venda d'entrades i
programa Koobin de venda d'entrades dels teatres municipals

Responsabledel tractament Ajuntament de Palma, CiF P0704000I
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsablede la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades de|egat.protecciodedadesé)palma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t —O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Inscripcions, gestió de reserves i venda d'entrades d’activitats
dels teatres municipals. Comunicacions informatives
relacionades amb la gestió. Promoció de les activitats culturals.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d’un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local on s’atribueix la promoció
dela cultura als municipis, article 25.2, apartatm.
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i 1).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108.

Termini de conservació de les
dades

Les dades es conservaren durant el temps que sigui
estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la

qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del
tractamentde les seves dades. (En la mesura que sigui possible
s'ha d’informar fins quina data o durant quin termini es
conservaran les dades.



Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l'òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades identificatives: Nom i cognoms, direcció postal, telèfon i

correu electrònic.
Dades econòmiques: Dades bancàries (número de la targeta).

Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de lesdades

Ciutadans, residents i sol-licitants. (Persones interessades en
rebre informació i comprar entrades).

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

Les dades obtingudes són propietat de l'Ajuntament de Palma i

no es preveu la cessió de les dades (apartat 7 del Plec de
Prescripcions tècniques del servei: Base de dades dels clients i

confidencialitat).

Transferències internacionals Les dades obtingudes són propietat de l’Ajuntamentde Palma i

no es preveu la cessió de les dades (apartat 7 del Plec de
Prescripcions tècniques del servei: Base de dades dels clients i

confidencialitat).

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
En general, les mesures implantades hauran de correspondre
amb les previstes a les mesures de seguretat del Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel que es regula I'ENS (Esquema
Nacional de Seguretat) a l’àmbit de l’Administració Electrónica.

Reclamació davant
I’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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Palma 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 Llicències i autoritzacions a l’espai públic del Castell de Bellver

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, CIF PO704000l
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesçèpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 07006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Gestió i tramitació de les sol-licituds relacionades amb l'ús i/o
ocupació del domini públic per a ús privatiu.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 61 que el tractamentnomés serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
cl) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears, ha estat desplegada per l’Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s'aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de conservacióde les
dades

El temps necessari per donar compliment a la finalitat del
tractament, aixi com el temps establert per la legislació en
matèria d'arxiu i corresponents les taules d'avaluació i tria.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol«licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o la supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigit a l'òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu del soliicitant: nom i cognom,
DNI o NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura,
signatura electrònica
Dades de caràcter identificatiu del tècnic: nom i cognom,
adreça postal i electrònica, dades acadèmiques i professionals,
càrrec i lloc de treball.

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

Sol-licitants de llicències o autoritzacions referides a l'espai
públic.
Tècnics redactors i/o que intervenen enla redacció.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

No es preveu.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el
document de seguretat, així com les mesures de seguretat
aplicables d'acord amb el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit
de l'Administració Electrònica.

Reciamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Palma i/o reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades através del web: https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de tractament Directori de contactes i agendes del Castell de Bellver

Responsabledel tractament Ajuntament de Palma, CIF PO704000I
Plaça de Cort, 1 —O7001 Palma — Tel. 971225900—530308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesú>palma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -07006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania
i els representants del sector públici privat.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals,
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractamentnomés serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l“execució d’un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
dela cultura als municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d'agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears, ha estat desplegada per l’Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les illes Balears



(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).

Termini de conservaciódeles
dades

Indefinit.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sollicitar l'accés a les seves dades, la rectificació o la supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigit a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognom, DNI, adreça
postal i/o electrònica itelèfon.

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

Persones que es relacionen amb l'ajuntament, càrrecs públics i

directius del sector públic i privat, proveïdors, col—laboradors i

professionals en general.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

No es preveu.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el
document de seguretat, aixi com les mesures de seguretat
aplicables d'acord amb el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit
de l'Administració Electrònica.

Reclamació davant
I’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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Palma i/o reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades através del web: https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de tractament Banc d'imatges del Castell de Bellver

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000|
Plaça de Cort, 1 —07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsabledela Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegatprotecciodedadesçòpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -O7006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Donar difusió d’actes, esdeveniments i activitats organitzades
per l'Ajuntament i disposar d'un arxiu gràfic de l'activitat
municipal.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de S de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 252, apartat m).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears, ha estat desplegada per l'Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears



(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).

Termini de conservació de les
dades

El temps establert per la legislació en matèria d'arxiu ]

corresponents les taules d'avaluació i tria,

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o la supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigit a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognom, imatge o veu,

Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de lesdades

Persones que han assistit a actes o esdeveniments públics.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

Mitjans de comunicació,
d'Internet.

comunicació pública a través

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el
document de seguretat, així com les mesures de seguretat
aplicables d'acord amb el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit
de l'Administració Electrònica.

Reclamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Palma 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 Promoció de la ciutat i serveis turístics del Castell de Bellver

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, ClF P0704000l
Plaça de Cort, 1 —O7001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsabledeia Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesgpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t «07006 Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament La promoció turística de la ciutat, ia gestió de les sol-licituds
d'informació, productes i serveis turístics i la venda de entrades
al Castell i Museu d'Història de la Ciutat.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d’un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals,
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 252, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Liei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears, ha estat desplegada per l'Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les illes Balears



(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).

Termini de conservació de les
dades

El temps necessari per donar compliment a la finalitat del
tractament, així com el temps establert per la legislació en
matèria d'arxiu i corresponents les taules d'avaluació i tria.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o la supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigit a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu del sol-licitant: nom i cognom,
DNI o NiF, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura,
signatura electrònica, compte bancari.

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

Agents turístics, agències de viatges i majoristes del sector.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

No es preveu_

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i

organitzatives
Les mesures, normes, protocols i procediments definits en el
document de seguretat, així com les mesures de seguretat
aplicables d'acord amb el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit
de l'Administració Electrònica.

Reclamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Palma i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades através del web: https://www.aepd.es



Nom de l’activitat de
tractament

Gestió d’usuaris de l’edifici Can Balaguer

Responsabledel
tractament

Ajuntament de Palma, ClF P0704000l
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma — Te|_ 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsablede la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció
de Dades

delegat.protecciodedadestalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del
tractament

Gestió dels usuaris i sol-licitants per participar en les activitats de l’edifici Can
Balaguer (com per exemple Inscripcions a cursos, reserves per als programes
familiars o concerts),

Base jurídica, licitud
o legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de S de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al
article 6.1 que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les
següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde les seves dades
personals per a un o diversos fins específics,
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuals
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament,
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències
municipals en matèria de cultura, articles 103 a 108).
Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, desplegada pel
Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, ha
estat desplegada per l'Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel
qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de
conservació de les
dades

Durant tres anys després de la inscripció.

Exercici dels drets de
les persones

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar l’accésa
les seves dades, la rectificació o supressió d’aquestes, la limitació dei

interessades tractament, la seva oposició, mitjançant escrit amb la seva identificació prèvia
dirigida a l’òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 Nom i llinatges, domicili, telèfon, signatura, imatge, NlF/DNl/passaport, correu
categoria de les
dades de caràcter
persona

electrònic, núm. de registre personal.
Altres tipus de dades, característiques personals: lloc de naixement, data,
professió, nivell d’estudis.

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

El propi interessat o el seu representant legal.
Col-lectius 0 categories d’interessats: ciutadans i residents; sol-licitants i

representants legals.
Procediment de recollida de dades: Formularis o qüestionaris electrònics o en
papen

Cessió o comunicació
de dades
(categories de
destinataris)

No està prevista,

Transferències
internacionals

No està prevista.

Mesures de
seguretat, tècniques
i organitzatives

Nivell bàsic.

Reclamació davant
I’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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palma 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 d’imatges a l’edifici Can Balaguer

Responsable del
tractament

Ajuntament de Palma, ClF P07040001
Plaça de Cort, 1 —O7001 Palma — Tel. 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsablede la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció
de Dades

delegatprotecciodedadesápalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t «07006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del
tractament

Gestió de les imatges dels assistents a les activitats de dinamització de l'edifici
Can Balaguer.
Utilització de les imatges per difusió en xarxes socials.

Base jurídica, licitud
o legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es defineix al
article 61 que el tractament només serà licit si es compleix almenys una de les
següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures
precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la promoció de la cultura als
municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, on és defineix les
competències relacionades al efecte, articles 29.2, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les competències
municipals en matèria de cultura, articles 103 a 108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les illes Balears, desplegada pel
Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm 131, de 7 de setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les illes Balears, ha
estat desplegada per l'Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 pel
qual s’aproven els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de
conservació de les
dades

Durant el temps de vigència de la publicació de ies imatges i fins a tres anys
després de la seva retirada.

Exercici dels drets de
ies persones

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol-licitar l'accésa
les seves dades, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del

interessades tractament, la seva oposició, mitjançant escrit amb la seva identificació prèvia
dirigida a l'òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia o Imatges fotogràfiques, vídeos i gravacionssonores.
categoria de les
dades de caràcter
personal

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

El propi interessat o el seu representant legal.
Col-lectius 0 categories d’interessats: ciutadans i residents; sol-licitants i

representants legals, grups escolars, grups de col-lectivitats.
Procediment de recollida de dades: Captació d’imatges i sons a través de mitjans
electrònics dins els espais bibliotecaris permanents o d’utilització puntual pera
determinades activitats fora del propi recinte.

Cessió o comunicació
de dades
(categories de
destinataris) “

Difusió a xarxes socials, publicacions en paper.
Cessió a mitjans de comunicacióperla seva difusió.

Transferències
internacionals

No està prevista.

Mesures de
seguretat, tècniques
i organitzatives

Nivell bàsic.

Reclamació davant
I'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 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palma 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 Recepció de currículums i dades dels participants a les
convocatòries de la Direcció General d'Arts Visuals

Responsabledel tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000|
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsablede la Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades
delegat.protecciodedadesgpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -07006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Seleccionarprojectes.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 6.1 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una deles següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament es necessari per a l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
dela cultura als municipis, article 252, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les llles Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
292, apartats e), f) i I).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d'agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les llles Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears, ha estat desplegada per l'Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de conservació de les
dades

3 anys segons mínim establert per llei.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d'aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l'òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades
de caràcter personal

Nom i llinatges, NlF, correu electrònic, telèfon i adreça postal

Categoria de les persones
interessades o afectades i origen
de Iesdades

Persones interessades.

Cessió o comunicacióde dades
(categories de destinataris)

No es preveuen.

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i Generals
organitzatives

Reclamaciódavant Si les persones interessades entenen que s'han vist
l'AEPD 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 inscripcions activitats seguint la normativa Covid-19

Responsabledel tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000I
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900—630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesQpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t -O7006— Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Recollir les dades per facilitar que es puguin rastrejar en cas de
Covid—19.

Base jurídica, licitud o legitimació Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
on es defineix al article 61 que el tractament només serà lícit si
es compleix almenys una de les següents condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al tractamentde
les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
b) el tractament és necessari pera l'execució d'un contracte en
el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest
de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s'atribueix la promoció
de la cultura als municipis, article 25.2, apartatm).
Llei 20/2006 Municipal ide Règim Local de les illes Balears, on
és defineix les competències relacionades al efecte, articles
29.2, apartats e), f) i l).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103 a
108).
Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 99/2010, de 17 d’agost, pel qual
es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre).
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecaride les
liles Balears, ha estat desplegada per l’Acord del Consell de
Govern de 21 de gener de 2011 pel qual s’aproven els
paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(BOIB núm. 17, de 3 de febrer).



Termini de conservació de les
dades

15 dies segons la llei.

Exercici dels drets de les persones
interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a
sol-licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició,
mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a l’òrgan
responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les dades Nom i llinatges, correu electrònic i telèfon.
de caràcter personal

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

Cessió o comunicacióde dades No es preveuen.
(categories de destinataris)

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat, tècniques i Generals.
organitzatives

Reclamació davant Si les persones interessades entenen que s’han vist
I'AEPD perjudicades pel tractament o que no se les ha atès

degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la

intervenció del Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament
de Palma 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 d’esdevenimentsmusicals i arts escèniques.
Inscripcions d'activitats seguint la normativa Covid-19

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000I
Plaça de Cort, 1 — 07001 Palma - Tel. 971225900-
630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadeséJpalma
Av, Gabriel Villalonga, 18, 4t -07006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament inscripcions i gestió de reserves d’activitats de música i arts
escèniques. Comunicacions informatives relacionades amb
la gestió. Promoció deles activitats culturals.
Recollir les dades per facilitar que es puguin rastrejar en
cas de Covid-19.

Base jurídica, licitud o
legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, on es defineix al article 6.1 que el tractament
només serà lícit si es compleix almenys una de les següents
condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals per a un o diversos
fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d'una
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local on s'atribueix la
promoció dela cultura als municipis, article 252, apartat m.
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les llles Balears,
on és defineix les competències relacionades al efecte,
articles 29.2, apartats e), f) i I).
Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103
a 108.

Termini de conservació de les
dades

Les dades es cansen/aran durant el temps que sigui
estrictament necessari per a complir amb la finalitat per ala
qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i

del tractament de les seves dades. En la mesura que sigui
possible s’ha d'informar fins quina data o durant quin
termini es conservaren les dades
Les inscripcions d'activitats seguint la normativa Covid-19,
es conservaran 15 dies segons la llei.



Exercici dels drets de les Les persones interessades en aquest tractament tenen dret
persones interessades a sollicitar l’accés a les seves dades, la rectificació o

supressió d’aquestes, la limitació del tractament, la seva
oposició, mitjançant escrit previa identificació dirigida a
l'òrgan responsable: Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Tipologia 0 categoria de les Dades identificatives: DNI, NlF, passaport, nom i cognoms,
dades de caràcter personal direcció postal, telèfon i correu electrònic.

Categoria de les persones Ciutadans, residents, sol-licitants.(Persones interessadesen
interessades o afectades i rebre informació).
origen
de les dades

Cessió o comunicació de dades
(categories de destinataris)

Les dades obtingudes són propietat de l’Ajuntament de
Palma i no es preveu la cessió de les dades (apartat 7 del
Plec de Prescripcions tècniques del servei: Base de dades
dels clients i confidencialitat).
Les dades que pertanyen a les inscripcions d’activitats
seguint la normativa Covid-19, és comunicaran a la
Conselleria de Sanitat, previ requeriment segons la
normativa vigent a l’efecte..

Transferències internacionals No es preveuen.

Mesures de seguretat,
tècniques i organitzatives

En general, les mesures implantades hauran de
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula
l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat) a l’àmbit de
l'AdministracióElectrónica.

Reclamaciódavant
I’AEPD

Si les persones interessades entenen que s’han vist
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès
degudamenten l’exercici dels seus drets, poden demanar la
intervenció del Delegat de Protecció de Dades de
l'Ajuntament de Palma 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 Registre i control d'accés de visites a l’edifici Can Oms
(Regidoria de Cultura).
Control d’accés seguint la normativa Covid-19.

Responsable del tractament Ajuntament de Palma, CIF P0704000l
Plaça de Cort, 1 —07001 Palma, Tel. 971225900-630308226
Àrea: Cultura i Benestar Social
Responsable de la Informació: Àrea de Cultura

Delegat de Protecció de Dades delegat.protecciodedadesQJpalma
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t —07006- Palma.
extensió 8565

Finalitats del tractament Tractament necessari pel compliment de la tasca
esmentada en interès públic o amb l’exercici dels poders
públics conferits al responsable del tractament.
Recollir les dades per facilitar que es puguin rastrejar en
cas de Covid-19.

Base jurídica, licitud o
legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de S de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, on es defineix al article 6.1 que el tractament
només serà lícit si es compleix almenys una de les següents
condicions:
a) l'interessat a donat el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals per a un o diversos
fins específics.
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual l'interessat és part o per a l’aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.
c) el tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
d) el tractament és necessari per al compliment d’una
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local (on s’atribueix la
promoció de la cultura als municipis, article 25.2, apartat
m).
Llei 20/2006 Municipal ide Règim Local de les Illes Balears,
on és defineix les competències relacionades al efecte,
articles 29.2, apartats e), f) i 1).

Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma, (on es refereix a les
competències municipals en matèria de cultura, articles 103
a 108).



Termini de conservació de les
dades

Un mes a contar des de la data de recollida.
Les inscripcionsd'activitats seguint la normativa Covid»19,
es conservaran 15 dies segons la llei.

Exercici dels drets de les
persones interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret
a sol-licitar l'accés a les seves dades, la rectificació o
supressió d’aquestes, la limitació del tractament, la seva
oposició, mitjançant escrit i amb identificació prèvia
dirigida a l'òrgan responsable: Regidoria de Cultura i

BenestarSociaL

Tipologia 0 categoria de les
dades de caràcter personal

Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i llinatges
No hi consten dades de caràcter especial.

Categoria de les persones
interessades o afectades i

origen
de les dades

Persones usuàries de l'edifici.

Cessió o comunicació de dades
(categories de destinataris)

No es fa cap tipus de cessió de dades, excepte si hi ha
requerimentexprés per part de l’Administració de Justícia i

dels Cossos i Forces de Seguretat.
Les dades que pertanyen a les inscripcions d’activitats
seguint la normativa Covid-19, és comunicaran a la
Conselleria de Sanitat, previ requeriment segons la
normativa vigent a l’efecte..

Transferències internacionals No hi ha cap tipus de transferència internacional.

Mesures de seguretat,
tècniques i organitzatives

Les mesures, normes, protocols i procediments definits en
el document de seguretat, així com les mesures de
seguretat aplicables d’acord amb el Reial Decret 3/2010, de
8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'AdministracióElectrònica.

Reclamaciódavant
i'AEPD

Si les persones interessades entenen que s’han vist
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès
degudamenten 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


