Informació sobre protecció de dades
– Informació bàsica sobre protecció de dades:
Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Inscripcions cursos/tallers/activitats”, responsabilitat de
l’Ajuntament de Balaguer. La finalitat del tractament és la gestió d’inscripcions. El tractament de dades queda legitimat amb el compliment
d’una missió realitzada en l’exercici de poders públics atorgats a l’Ajuntament de Balaguer, en virtut de l’art. 6.1 e) del RGPD en relació amb
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. A més, es sol·licita expressament el consentiment de l’interessat (art. 6.1
a del RGPD). Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades,
rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic de contacte del
Delegat de Protecció de Dades: dpd@balaguer.cat.
– Informació detallada sobre protecció de dades:

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Tractament

Inscripcions cursos/tallers/activitats

Responsable

Ajuntament de Balaguer. Plaça Mercadal, 1, 25600 Balaguer (Lleida)

Delegat de Protecció de
Dades (DPD)

Adreça: Plaça Mercadal, 1, 25600 Balaguer (Lleida) / Correu electrònic: dpd@balaguer.cat.

Finalitat

La finalitat del tractament és la gestió d’inscripcions.

Legitimació del
tractament

La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és la
següent: el compliment d’una missió en exercici de poders públics atorgats al responsable del tractament (art.
6.1 e) del RGPD). La base legal que empara l’anterior legitimació es troba en les competències pròpies que té
encomanades l’Ajuntament, previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
No obstant això, l’interessat també actua mitjançant consentiment respecte de les dades concretes que indica
per a la gestió del procés (art. 6.1 a RGPD).

Destinataris

La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades quan així ho
estableixi l’ordenament jurídic.

Conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per
determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del tractament de les dades.

Drets

Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de
Balaguer.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant això, pot adreçar-se prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.
En els supòsits que la base legitimadora és el consentiment, també tindrà dret a retirar-lo.

Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la següent finalitat: gestió
‘inscripcions.
[
] Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la següent finalitat: gestió
‘inscripcions.

