INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (DADES, DOCUMENT I IMATGES)
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 i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa
del tractament de dades personals derivades de la participació en la formació descrita en aquesta
convocatòria.
Finalitat del tractament: gestió de les sol·licituds de la convocatòria, publicació de documents
videogràfics amb finalitat divulgativa i educativa i, si és el cas, la justificació de la participació en les
formacions finançades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i/o per Fons Europeus.
Responsable del tractament: organitzador de la formació.
Destinataris de les dades personals: al portal del personal es publicarà el nom de la persona
sol·licitant de la formació i el seu DNI truncat, per tal que pugui determinar l’estat de la seva
sol·licitud.
Els documents videogràfics derivats de l’activitat formativa es podran publicar a la pàgina web del
CEP, en comunicacions de premsa o a les xarxes socials del centre i d’entitats col·laboradores amb
el centre (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, blogs, etc.), així com en aplicacions fotogràfiques,
sempre amb finalitat educativa i/o divulgativa.
En el cas de formacions finançades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i/o per Fons
Europeus, se cediran les dades personals necessàries a aquests organismes a efectes de justificació
de la participació.
Termini de conservació de les dades personals: les dades personals incloses a les sol·licituds es
conservaran al registre de formació permanent del professorat d’acord amb els apartats d) i e) de
l’article 17.3 del RGPD. El DNI truncat i el nom del sol·licitant deixarà de ser públic al portal una
vegada finalitzi la formació. Els documents videogràfics es conservaran el temps necessari per a la
possible justificació i divulgació.
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, retirar el consentiment, si és el
cas, en els termes que estableix el RGDP), tenint en compte el punt anterior, davant el responsable
del tractament esmentat abans, mitjançant notificació escrita al correu electrònic que figura en la
convocatòria, abans de l’inici de l’activitat formativa.
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 (AEDP).
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: protecciodades@dpd.caib.es).

