
Nom de l’activitat de tractament Enviament periòdic de novetats en matèria de protecció de 
dades, als/les funcionaris/es i treballadors/es municipals de 
l’Ajuntament de Palma interessats/des en rebre aquesta 
informació. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I  
Plaça de Cort, 1 – 07001 – Palma – Tel. 97125900 
Àrea de la  Secretaria de la Junta de Govern i Decrets. 
Responsable de la informació:  Oficina DPD 
Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18, pl. baixa – 07006 – Palma. 
 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga 18, pl. baixa – 07006 – Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 

Gestió i orientació de la informació dins l’activitat formativa  
i realització d’estadístiques formatives. 
Mantenir informats i actualitzats permanentment als/les 
alumnes que han realitzat accions formatives en matèria  
de protecció de dades personals. 
 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 

Article 6.1.a) del RGPD, pel qual  l’/la interessat/da dona  
el seu consentiment en rebre aquesta informació.  

Termini de conservació de  
les dades 
 

Quatre anys, o quan l’/la alumne/a demani expressament 
deixar de rebre aquest tipus d’informació. 

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 de la informació, en aquest correu: 
formacio.protecciodedades@palma.cat, o a l’adreça que  
figura a l’apartat del Responsable. 
Així mateix, també podrà retirar el consentiment atorgat  
en qualsevol moment davant el mateix òrgan. 
 

Tipologia o categoria de les  
dades de caràcter personal 
 

Caràcter identificatiu: Nom, llinatges i adreça electrònica  
on la persona interessada vol rebre la informació 
periòdicament. 
 

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

Alumnes que han realitzat alguna formació en matèria 
de protecció de dades organitzada per l’Ajuntament. 
Altres funcionaris/es o treballadors/es públics/ques 
interessats/des que així ho sol·licitin. 
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Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

No es preveu la cessió de dades. 

Transferències internacionals 
 

No es preveuen.  

Mesures de seguretat, tècniques 
i organitzatives 
 

Les mesures de seguretat vendran determinades per l’anàlisi  
de riscs o avaluació d’impacte efectuades pel responsable. 
Les previstes al RD 3/2010, que regula l’Esquema Nacional  
de Seguretat a 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 
 

https://www.aepd.es/

