Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de
subvencions en matèria d'esports d’acord amb el que preveuen en l'Ordre de la consellera
d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, per la qual s'estableixen les bases
reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.
Responsable del tractament: Conselleria d’Afer Socials i d’Esports.
Destinataris de les dades personals: es publicaran en el web de la Direcció General
d’Esports i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes de complir el que preveu
l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 i la Llei 9/2013, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran de manera
indefinida mentre la persona fisica o jurídica no en sol·liciti la supressió.
Existència de decisions automatitzades: els tractament de dades possibilita la resolució
de reclamacions, consultes i càlculs per determinar la puntuació de forma automatitzada a
efectes de completar l’expedient.
Cessions de dades: no hi ha cessions.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals
pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació,
de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de
retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el
responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud
d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu
electrònica de la CAIB (seu electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini
d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració
de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

