POLÍTICA DE PRIVACITAT - PLA DE FORMACIÓ
Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat.
Hi trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i
els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.
Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de
privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres mitjançant els canals que
s'indiquen més a baix.
L'usuari manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i
veraces i es va comprometre a comunicar-nos qualsevol modificació de les
mateixes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es
compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el
contingut d'aquesta política.
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament es l’AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES
ILLES BALEARS (AETIB), amb domicili al carrer Rita Levi, s/n (Parc Bit), 07121
Palma (Illes Balears); info@illesbalears.travel
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça
de correu electrònic dpd@aetib.caib.es
2. D'on obtenim les seves dades?
Les dades que tractem són els que s'obtenen:
•
•
•
•

Dels formularis que vostè empleni i les sol·licituds que formuli, per exemple,
el seu registre d’usuari o els tràmits que efectuï.
De la utilització de les funcionalitats participatives disponibles a la Web.
De la informació proporcionada per atendre les seves sol·licituds.
De la informació generada durant els cursos al que es pugui inscriure.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:
•
•
•
•
•
•

Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com DNI/NIF/DNI, nom i
cognoms, adreça, telèfon, signatura, e-mail, imatge/veu, Núm. SS;
Dades de característiques personals, tals com idioma o nacionalitat;
Dades acadèmiques i professionals;
Dades de detalls de l'ocupació;
Dades de transaccions de béns i serveis;
Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple l'adreça IP des de
la qual es connecta a la web, blocs, pàgines visitades o accions realitzades
a la web. Per a això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar
el rastreig de la seva navegació. Més informació a la nostra Política de
Cookies.

•

Dades identificatives i de contacte obtingudes del perfil social que ha utilitzat
per iniciar sessió en la nostra web. Aquestes dades només són tractades per
aquesta finalitat.

Totes aquestes dades són proporcionades directament per Vostè o pels tercers que
tramitin peticions en el seu nom.
3. Per a què tractarem les seves dades y amb quina base jurídica?
Gestió de la relació amb usuaris: Tractem les dades que els nostres usuaris
proporcionin en les seves consultes i en els formularis d'inscripció en cursos o
accions formatives, o registre, per atendre les seves sol·licituds, per a l'administració
i la gestió de la comunitat d'usuaris, així com per a la prestació dels serveis
sol·licitats.
Aquests tractaments són necessaris per a l'execució del contracte o per l'aplicació
de mesures precontractuals a pròpia petició dels interessats.
Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació
(adreces IP o logs) per administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest
tractament es basa en el nostre interès legítim en garantir la seguretat de la web.
Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 de la RGPD. Per a
la ponderació d'aquest interès respecte als seus drets i llibertats s'ha tingut en
compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no
planteja amenaces significatives per als interessats.
Desenvolupament de cursos i accions formatives: Les seves dades seran
tractades per a la gestió de la relació amb alumnes, seguiment formatiu i, si s'escau,
expedició de títols o certificats.
Aquests tractaments són necessaris per a l'execució del contracte o per l'aplicació
de mesures precontractuals associades a la inscripció en el cuso o cursos,
realitzades a pròpia petició dels interessats.
Publicació d'articles i comentaris. Les dades facilitades en els formularis de
publicació d'articles i comentaris al blog, fòrum, etc., seran tractades per
l'administració d'aquestes funcionalitats.
El seu nom serà inclòs en la publicació que passarà a estar disponible al nostre web,
convertint-se en informació pública. Haurà de tenir especial cautela quan decideixi
realitzar publicacions, comentaris o compartir la seva informació personal.
Aquests tractaments són necessaris per a la funcionalitat de publicació.
La possibilitat de publicació d'articles i comentaris es limita a usuaris registrats. El
tractament de les dades d'usuari registrat per a la gestió de publicacions es basa
sobre el nostre interès legítim en poder identificar els autors dels continguts davant
de possibles vulneracions de les condicions d'ús de la web o comissió de delictes.
Per a la ponderació d'aquest interès respecte als seus drets i llibertats, s'han tingut
en compte els següents elements: aquest tractament és necessari per a
l'administració d'una funcionalitat participativa amb vista a protegir els interessos de
terceres persones que podrien veure perjudicades per les publicacions, a més de

correspondre a pràctiques de seguretat generalitzes i, per tant, no vulnera les
expectatives raonables dels interessats i no planteja amenaces significatives per als
mateixos.
Enviament de comunicacions comercials i gestió de llistes de
distribució: Tractem les dades identificatives i de contacte proporcionats pels
nostres usuaris i les persones que es donin d'alta a les nostres llistes de distribució
per a enviar-los informació sobre cursos, accions formatives, esdeveniments o
serveis oferts per AETIB .
Aquests tractaments es basen en el consentiment que se li demana. No prestar el
seu consentiment o retirar-ho condiciona el compte d'usuari registrat o la prestació
dels serveis sol·licitats.
En qualsevol moment podrà sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb fins
comercials activant l'enllaç previst amb aquesta finalitat en les nostres
comunicacions o enviant un correu electrònic a: dpd@aetib.caib.es
Fins estadístiques i de gestió de qualitat: Per tal d'avaluar i gestionar la qualitat
de la web i dels nostres serveis, tractem dades de navegació a la web, pàg. ex.
adreça IP, blocs, pàgines visitades o accions realitzades a la web (+ info a la nostra
política de cookies).
Aquests tractaments es basen en el nostre Interès legítim per avaluar i gestionar la
qualitat dels nostres serveis i productes. Per a la ponderació d'aquest interès
respecte als seus drets i llibertats s'ha determinat que el tractament tenia un impacte
limitat en la privacitat de les persones interessades, corresponia a expectatives
raonables dels mateixos i no plantejava amenaces significatives.
4. A qui podem comunicar les seves dades?
Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan
l’atenció de la seva sol·licitud així ho requereixi. Aquestes comunicacions pot
incloure entre d’altres:
•

•

•
•

Proveïdors de serveis quan sigui necessari per les accions formatives,
aquests és el cas de Fundació Eurecat, entitat col·laboradora en la gestió y
desenvolupament de les accions formatives, així com n’és la titular de la
plataforma web emprada per les formacions. L’accés i tractament de les
dades per part dels proveïdors de serveis s’ajusta als requisits legalment
establerts i en cap cas aquests tercers podran fer servir les dades per altres
finalitats diferents a les relacionades amb els servies contractats.
Administracions, organismes o autoritats públiques en el cas de que les
accions formatives en què participi estiguin subvencionades o finançades. Es
comunicaran les dades necessàries per a l'avaluació i control de les referides
formacions a l'entitat o organisme subvencionador, només per a aquestes
finalitats.
Si és el cas, a entitats o organismes responsables de l'emissió de titulacions
o certificacions, només per a aquestes finalitats.
Finalment, les dades que ompli en el seu perfil d'usuari registrat i que tinguin
la categoria de "visibles per als altres usuaris"), així com les seves
aportacions en articles, comentaris, o altres funcionalitats participatives

disponibles a la web, seran publicades a la web juntament amb el nom
d'usuari que es proporcioni, per la qual cosa es convertiran en informació
pública accessible per a usuaris i visitants de la web. Haurà de tenir especial
cautela amb la informació personal que vol compartir. No obstant l'anterior,
les persones les dades personals de les quals estiguin incloses en
comentaris o posts publicats a la web, podran sol·licitar, en qualsevol
moment, la cancel·lació de les dades, segons s'indica a l'apartat "Quins són
els seus drets?"
6. Quant de temps conservarem les seves dades?
Generalment conservem les seves dades durant els terminis previstos en les
disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles
responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin
deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser
recaptades.
Els logs d'accés a àrees restringides de la web es cancel·laran després d’un mes
des de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació,
un cop finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.
Les dades incloses en les nostres llistes de distribució es conservaran vigents
mentre no se sol·liciti la seva baixa.
7. Quins són els seus drets?
Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i,
en tal cas, accedir a aquestes.
Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin
inexactes o perquè es completin les dades que siguin incompletes, així com
sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les
seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la
formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets
d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva
situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En
aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos
que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació,
l'exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades
perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva
retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una
còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui
per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat Qui és el
responsable del tractament de les seves dades?
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.

