COL·LEGIATS CONSENTIMENT LOPD
COL·LEGIATS: COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS - CIF: Q0766004F

NOM I LLINATGES:
NIF:

NÚM. COL·LEGIAT:

EMAIL:

TELÈFON:

ADREÇA: __________________________________________________________________________________
POBLACIÓ____________________PROVÍNCIA: _____________________
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE:
COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE ILLES BALEARS - CIF: Q0766004F Dir. Postal: C / ALMIRALL GRAVINA, 1, CP:
07014 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971.462.728 Correu electrònic: coiba.pm@infermeriabalear.com. Delegat
de Protecció de Dades: CONTACTE: http: wwwprotecmir.com / email: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT:
En el COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE ILLES BALEARS tractem la informació que ens facilita per a la gestió
d'activitats pròpies del col·legi professional, per al compliment de les funcions legalment establertes, control de
les obligacions legals com a col·legiat, pagament de les quotes col·legials, per a prestació de serveis als col·legiats
que els ajudin en l'exercici de la seva professió i per facilitar-li informació dels fins i serveis relacionats amb el
Col·legi Professional. 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 com a col·legiat i / o últim pagament efectuat de quota col·legial efectuada per vostè. LEGITIMACIÓ: La base
legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment i 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'informació
mitjançant telecomunicacions. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no
podrà vostè col·legiar-se. Hi ha obligació de facilitar el consentiment per enviar-li informació i comunicacions.
DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats es cedeixen a l'Entitat asseguradora AMA, al Consell General del Col·legi
d'Infermeria, a Empreses de Formació amb les que el Col·legi té Conveni Signat i professionals o assessors externs
que presten serveis d'assessorament per al Col·legi. 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. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE
ILLES BALEARS estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a
accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar
la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En
determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una
reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència:
el mateix interessat.

SIGNATURA/DATA

C. Almirall Gravina, 1 - 07014 Palma de Mallorca. Tels. 971462728 / 460612 - Fax. 971770496
coiba.pm@infermeriabalear.com - http://www.infermeriabalear.com

