
 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

1. Responsable del tractament 
 
- Identitat: Ajuntament d’Artà 
- Adreça postal: plaça de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà (Illes Balears) 

- Telèfon: 971829595 

- Delegació de protecció de dades: dpd@arta.cat  
 
2. Finalitat del tractament 

 

- Finalitat: la finalitat del tractament és que l’àrea o el departament municipal 

corresponent tramiti i gestioni la sol·licitud presentada. 
- Terminis de conservació: les dades personals s’han de conservar durant el temps 

necessari per acomplir la finalitat per a la qual es varen demanar i per determinar 

possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de 

les dades. Així mateix, la normativa aplicable a aquest tema és la relativa a arxius i 
documentació que afecti l’Ajuntament. 

 
3. Legitimació 

 
La base legal per al tractament de les dades facilitades, tant en el formulari com en la 
documentació que s’hi pugui adjuntar, és la següent: 

 

- Reglament 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.  

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- Qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació en funció de la sol·licitud realitzada. 
 

4. Destinataris  
 

Només es preveu la comunicació de les dades que siguin necessàries per gestionar 

correctament la sol·licitud presentada, sempre que s’acompleixi algun dels supòsits 
legals prevists en la normativa de protecció de dades vigent. Així mateix, no es preveuen 

transferències internacionals de dades, excepte per obligació legal.   
 

5. Drets 
 

Les persones afectades tenen els drets següents: 

 
- Obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament d’Artà s’estan tractant les seves dades 

personals o no. 
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- Accedir a les seves dades personals i sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes  

o, si s’escau, la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin 

necessàries per a la finalitat per a la qual es varen ser arreplegades. 
- En determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seves 

dades, cas en què l’Ajuntament només les conservarà per a l’exercici o la defensa de 
reclamacions. 

- En determinades circumstàncies, sol·licitar l’oposició al tractament de les seves 

dades, cas en què l’Ajuntament deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims 
imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, incloent-hi el 
tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades. 

- En determinades circumstàncies, sol·licitar la portabilitat de les dades perquè siguin 

facilitades a la persona afectada o transmeses a una altra persona responsable, en un 

format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. 
 

Les persones interessades poden exercir aquests drets mitjançant la presentació d’un 

escrit adreçat a l’Ajuntament d’Artà (plaça de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà), en el qual s’ha 

d’indicar, clarament, la referència “Protecció de dades”. 

 
En el cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos 

adientment, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(Adreça postal: c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid — Seu electrònica: sedeagpd.gob.es). 


