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 i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals,
s’informa del tractament que es farà de les dades personals que els sol·licitants de
subvencions facilitin a l’IEB per participar en la convocatòria.
Finalitat del tractament. Tramitació del procediment administratiu per atorgar
les subvencions convocades, d’acord amb el que preveuen l’article 5.1.f) dels
Estatuts de l’IEB i l’article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades.
Responsable del tractament: Institut d’Estudis Baleàrics (c. de l’Almudaina, 4,
07001 Palma; a/e: info@ieb.caib.es).
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a
tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament
general de protecció de dades.
Termini de conservació de les dades personals. Es conservaran de manera
indefinida mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.
Decisions automatitzades amb les dades personals i transferències de dades
a tercers països. No se’n faran.
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) davant el responsable del
tractament esmentat abans, adreçant un escrit a la Direcció de l’IEB per correu
postal (c. de l’Almudaina, 4, 07001 Palma) o bé per correu electrònic
(info@ieb.caib.es).
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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 dades
personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’IEB
està ubicada a la seu de l’entitat (c. de l’Almudaina, 4, 07001 Palma; a/e:
info@ieb.caib.es).
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