INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ARTICLES 13 I 14
DE L'R.G.P.D. EN ELS FITXERS: COL·LEGIATS, SOCIETATS PROFESSIONALS, REGISTRES,
EXPEDIENTS DISCIPLINARIOS, ALUMNES I COMPTABILITAT.

EPÍGRAF

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE COL·LEGIATS
I SOCIETATS PROFESSIONALS

RESPONSABLE
DEL TRACTAMENT

Adreça: C/ ALMIRALL GRAVINA, 1 07014 PALMA DE
MALLORCA, BALEARS
COIBA.PM@INFERMERIABALEAR.COM
RESPONSABLE COL•LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE
LES ILLES BALEARS NIF/CIF: Q0766004F
DELEGAT
DE
PROTECCIÓ
DE
DADES:
CONTACTE
HTTP:WWWPROTECMIR.COM
EMAIL:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM
En COL • LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE ILLES
BALEARS tractem les dades de caràcter personal i / o
informació que ens faciliten els col·legiats, en un FITXER
PÚBLIC MIXT DENOMINAT COL·LEGIATS, per a la
Gestió d'activitats pròpies del col·legi professional per al
compliment de les funcions legalment establertes i per prestació
de serveis als col·legiats que els ajudin en l'exercici de la seva
professió. ..amb per tal de poder complir amb els fins i
obligacions del Col·legi Professional i poder prestar serveis
propis del Col·legi Professional. En COL • LEGI OFICIAL
D'INFERMERIA DE ILLES BALEARS tractem les dades de
caràcter personal i / o informació que ens faciliten els
col·legiats en un FITXER MIXT PÚBLIC DENOMINAT
SOCIETATS PROFESSIONALS que tenen com a finalitat és
la Gestió d'activitats pròpies del col·legi professional per al
compliment de les funcions legalment establertes i el control i
gestió de societats professionals. A més de la prestació de
serveis als col·legiats que els ajudin en l'exercici de la seva
professió i per informar-lo dels serveis del Col·legi Professional
.Per tal de poder complir amb els fins i obligacions del Col·legi
Professional i poder prestar serveis propis del Col·legi
Professional de conformitat amb els seus interessos elaborarem
un perfil comercial, d'acord amb la informació facilitada. No es
prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es
mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva
supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys des de la
seva baixa en el Col·legi Professional.
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest
perfil.
. La base legal per al tractament de les seves dades és el
compliment de les fins i obligacions pròpies del Col·legi
Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer,
sobre col·legis professionals. Resulta d'aplicació la Llei de
Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21
per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant
telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis
està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en
cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte
d'adquisició de producte i / o prestació de servei.
Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal i
en cas contrari no podrà vostè col·legiar-se. Hi ha obligació de
facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes
prospectives i enviar-li informació comercial.
Les dades dels col·legiats es cedeixen a la Mútua, Entitats
Asseguradores, Administració Pública competent.

FINALITAT
DEL TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

DESTINATARIS(CESIONS O TRANSFERÈNCIES)

No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes
corporatives vinculants o situacions específiques aplicables./
No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.
No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes
corporatives vinculants o situacions específiques aplicables ...
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