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 aquest tràmit
Finalitat del tractament i base jurídica: Incorporar les dades personals necessàries als
nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d’acord amb la convocatòria
Responsable del tractament: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA).
Destinataris de les dades personals: es cediran les dades a qualsevol organisme
autonòmic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser
destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol
dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions.
Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran el temps
necessari per poder tramitar l’expedient complet, així com poder donar resposta a les
posteriors auditories.
Existència de decisions automatitzades: no
Transferències de dades a tercers països: no
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: per contactar amb la Delegació de Protecció de Dades
del FOGAIBA ho pot fer mitjançant l’adreça electrònica de contacte
seguretat@fogaiba.caib.es.

