ANNEX 6
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de dades
personals necessàries en el present procediment.
Responsable del tractament:
Identitat: Escola Balear d’Administració Pública
Adreça postal: c. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009
Palma
Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es
Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a
terme el procediment per a la provisió de llocs de feina pel sistema de lliure
designació al qual fa referència aquesta convocatòria.
Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una
obligació legal i per aconseguir l’interès públic, com és la provisió del personal al
servei de les administracions públiques d’acord amb els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat.
La legislació aplicable és la següent:
— El Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
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— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
— Les lletres c) i e) de l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals

Categories de dades personals objecte de tractament:
Dades de caràcter
identificatiu
Dades acadèmiques i
professionals
Dades relatives a la
salut

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça
de correu electrònic
Mèrits, formació i experiència professional
Percentatge, tipus de discapacitat i informe aptitud

D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l’oposició
de l’interessat, l’Escola Balear d’Administració Pública, mitjançant una consulta a
les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l’efecte, pot
obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificat de
coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials, el certificat
acreditatiu de discapacitat (si escau), informe d’aptitud i els mèrits. Aquestes
dades s’obtindran de l’Administració General de l’Estat i d’altres òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut: La presentació de
la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs
de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l’òrgan
competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut)
Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents
organismes o persones, a l’efecte de complir el que preveu la legislació vigent en
matèria de selecció de personal:
— Conselleria o organisme públic on estigui adscrit el lloc de treball: per al
desenvolupament i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés de
provisió previstos en la convocatòria.
— Conselleria competent en matèria de funció pública: per al nomenament del
personal funcionari.
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— Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la
normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
— Altres participants en el procediment de provisió: en virtut del principi de
transparència que regeix els procediments de provisió, els aspirants podran
sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el
funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades
de contacte d’altres aspirants, com ara l’adreça postal, el número de telèfon o
l’adreça de correu electrònic.
— Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi
l’expedient del procediment.
No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi
obligació legal o interès legítim, d’acord amb l’RGPD.
Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de
les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que
preveu la legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord amb
l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018.
Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb les dades personals dels
aspirants.
Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers
països.
Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades
personals tenen dret a sol·licitar a l’Escola Balear d’Administració Pública la
confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l’accés a les seves
dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o
l’oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de
retirar el consentiment, si s’escau, en els termes que estableix l’RGPD). També
tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l’exercici d’aquest dret
pugui afectar al procés selectiu.
L’exercici d’aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament
esmentat abans (EBAP), mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets
en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la
CAIB (seuelectronica.caib.es).
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) (https://www.aepd.es/).
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Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades
necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del
procediment selectiu.
Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de
Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012
Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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