
ESTRUCTURA D’UNA ACTIVITAT DE TRACTAMENT (RAT) - MODEL 

Nom de l’activitat de tractament Responsabilitat Patrimonial Municipal 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Govern Interior. 
Responsable de la Informació: Maria Pons Tomàs 

 
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 
 

Tramitació de les sol·licituds de responsabilitat patrimonial 
presentades pels interessats. 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Compliment d’una obligació legal del responsable del 
tractament: 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Indefinit. Les dades es mantindran durant el termini que sigui 
necessari per acomplir amb la finalitat per a la qual es 
recavaren per determinar les possibles responsabilitat que es 
pugueren derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de 
les dades. 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 

Identificatives, personals,socials, ocupació, econòmiques, 
menors d'edat, salut.  

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

Persones i entitats interessades al procediment d’una demanda 
concreta de responsabilitat patrimonial. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Depenent de cada procediment es poden cedir dades a : 
Centres sanitaris i mútues de salut, companyies d'assegurances, 
contractistes d'adjudicataris del servei afectat, altres persones 
interessades en el procediment. 
Òrgans judicials, Consell Consultiu de les Illes Balears i altres 
organismes de control. 

Transferències internacionals No. 
Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les  mesures de seguretat implantades es corresponen a les 
aplicades d’acord amb l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 
de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 
l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

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/ 


