
CLÀUSULA PER A CIUTADANS/ES

SANTA MARIA DEL CAMÍ, a…….de…………….de……

De conformitat amb la normatia iigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l’informam
que les seies dades seran incorporats al sistema de tractament ttularitat AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
DEL CAMÍ amb CIF P0705600E i amb domicili social a la  PLAÇA DE LA VILA 1 07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
(ILLES BALEARS), i que a contnuació es relacionen les respecties fnalitats, terminis de conseriació i bases
legitmadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de
perfls i  decisions automattzades, aixís  com les possibles cessions i  les transferències internacionals  que
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ té preiist realitzar;

• FINALITAT:  Gestó i  tramitació  de les obligacions i  deutes que es deriien del  compliment de la
normatia a la qual està subjecte l'enttat. 

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: Conseriació de les còpies dels documents fns a la prescripció de les
accions per reclamar una possible responsabilitat.

• BASE LEGÍTIMA: El compliment d’una llei
• CESSIONS:  Les  seies  dades  seran  comunicades,  en  el  cas  de  ser  necessari  a  Organismes  i/o

administracions  públiques  amb  competència  en  la  matèria  amb  fnalitat  de  complir  amb  les
obligacions establertes en la normatia aplicable. A més, s’informa que la base legitmadora de la
cessió és el compliment d’ una llei.

• FINALITAT: Gestó de la recollida de dades de caràcter personal amb la fnalitat de gestonar els
carnets d’accés a la Piscina Municipal.

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: El que legalment s’ hagi establert o requerit per a la relació jurísdica
establerta entre les parts.

• BASE LEGÍTIMA: El consentment de l’interessat/da

• FINALITAT:  Captació,  registre  i  tractament  d’imatges  captades  mitjançant  fotografes  i/o  iísdeos
realitzats per l’ enttat, amb la fnalitat de gestonar els carnets d’accés a la piscina municipal.

• TERMINI DE CONSERVACIÓ: Mentre es mantengui el consentment prestat
• BASE LEGÍTIMA: El consentment de la persona interesada

Al mateix temps, l’ informam que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, mitjançant el correu
electrònic dpd.coniersia@coniersia.es o al telèfon 902 877 192.

D’acord amb els drets que li confereixen amb la normatia iigent i aplicable de protecció de dades, podrà
exercir els seus drets d’accés, rectfcació, limitació de tractament, supressió («dret a l’ oblit»), portabilitat i
oposició al tractament de les seies dades de caràcter personal aixís  com la reiocació del  consentment
prestat pel tractament d’ aquestes, dirigint la seia petció a l’  adreça postal indicada a dalt o al correu
electrònic  lopd@ajsantamariadelcami.net .  Podrà  adreçar-se  a  l’Autoritat  de  Control  competent  per
presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’ AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ informa que amb la signatura del present document atorgà el
seu consentment explíscit per al tractament de les dades amb les fnalitats a dalt referenciades.

Nom i cognom:

DNI:

SIGNATURA
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