Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI)
CODI SIA 2715102
Informació sobre protecció de dades
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: gestió i tramitació del procediment administratiu per
al reconeixement del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI),
destinat a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les
persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports
col·lectius, d’acord amb la Ordre de 13 de març de 1984 per la qual s’estableixen les normes
d’aplicació de les prestacions socials i econòmiques per minusvàlids, regulades pel Real Decret
383/1984, d’1 de febrer, pel qual s'estableix i regula el sistema especial de prestacions socials i
econòmiques previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria d’Afers
Socials i Esports.
Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades a terceres persones tret que hi
hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades i
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
Termini de conservació de les dades personals: mentre continuï la condició de persona
interessada en el procediment.
Existència de decisions automatitzades: no es preveu la presa de decisions automatitzades.
Transferències de dades a països tercers: no es preveu la transferència de dades a països
tercers.
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 escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades
i la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu
Electrònica de la la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini
d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot optar per presentar,
amb caràcter previ, una reclamació a la Delegació de Protecció de Dades, que li comunicarà la
seva decisió en el termini de dos mesos, o presentar directament la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Delegació de Protecció de Dades.
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, Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2,
07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

