Ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports de creació i
modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, té per objecte garantir i protegir, en relació amb el
tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
fonamentals de les persones físiques, especialment pel que fa a l’honor i a la
intimitat personal i familiar.
En el capítol I del títol IV de la llei orgànica esmentada s’estableixen els
aspectes formals i materials que han de tenir els fitxers de titularitat pública.
Concretament, l’article 20 disposa que la creació, la modificació i la supressió
dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una
disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial
corresponent, en aquest cas, el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’article 31.14 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció
que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, estableix que correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el
desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de protecció de dades de
caràcter personal respecte dels fitxers de titularitat de les administracions
públiques de la comunitat autònoma i dels ens o organismes de qualsevol
classe que hi estan vinculats o que en depenen.
Per altra banda, el Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, la
modificació i la supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en
l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, les disposicions generals de creació, modificació i supressió dels
fitxers que contenen dades de caràcter personal han d’adoptar la forma
d’ordre dictada pel titular corresponent de cada conselleria.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, exigeix, a més, que s’adoptin les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o
l’accés no autoritzat.
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El Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat mitjançant
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, estableix tres nivells de protecció
(bàsic, mitjà i alt) segons el tipus de dada emmagatzemada i/o la finalitat del
fitxer, i fixa les diverses mesures de seguretat que s’han d’adoptar en funció del
nivell de protecció assignat. També estableix el contingut que ha de tenir la
disposició general de creació, modificació o supressió de fitxers.
D’acord amb tot això, mitjançant aquesta Ordre es creen els fitxers amb dades
de caràcter personal de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
denominats «Relacions amb la ciutadania», «Registre Únic de Participació
Ciutadana», «Videovigilància mitjançant sistema de càmeres al poliesportiu
Prínceps d’Espanya», «Cursos de català», «Sol·licitants de subvencions»,
«Nòmines, personal i recursos humans», «Proveïdors», «Membres del Consell
Social de la Llengua Catalana», «Arxius d’imatge i veu», «Butlletins informatius
de la Direcció General de Política Lingüística», «Ajuts», «Col·laboradors
professionals de la Direcció General de Política Lingüística amb activitats de
foment de l’ús del català», «Inscrits a exàmens de català», «Sol·licitants
d’equivalències, convalidacions i homologacions de català», «Inscrits als cursos
o a les proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural», «Personal
col·laborador en les proves per acreditar el coneixement de la llengua
catalana», «Inscrits a activitats formatives de la Direcció General de Política
Lingüística», «Entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat el foment
de l’ús del català», «Esportistes d’alt nivell de les Illes Balears», «Esportistes
participants en les finals del programa de competició de l’esport per a l’edat
escolar de les Illes Balears», «Persones candidates a les distincions esportives
del Govern de les Illes Balears», «Persones participants a les formacions
relacionades amb l’àmbit esportiu organitzades per la Direcció General
d’Esports i Joventut», «Registre d’entitats esportives de les Illes Balears»,
«Subvencions en matèria d’esports», «Consell de la Joventut de les Illes
Balears», «Gestió del programa Erasmus+Joventut a les Illes Balears», «Registre
de personal director i monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil»,
«Cens d’escoles d’educació en el temps lliure infantil i juvenil», «Cens
d’instal·lacions juvenils de les Illes Balears i Cens de la Xarxa d’Instal·lacions
Juvenils de les Illes Balears», «Llista de distribució d’informació relacionada
amb la joventut», «Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut», «Activitats de temps lliure infantil i juvenil» i «Subvencions en
matèria de joventut».
D’altra banda, i per adaptar el contingut a l’actual marc normatiu, és
procedent modificar els fitxers «Contactes», «Contractació», «Control
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d’accessos i horaris», «Clients i/o proveïdors», «Nòmines, personal i RRHH»,
creats mitjançant l’Ordre del conseller de Presidència d’11 de maig de 2012 de
creació i regulació de determinats fitxers de dades de caràcter personal
gestionats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB).
Finalment i pel que fa a la supressió de fitxers, es procedeix, d’una banda, a la
supressió dels fitxers «Activitats juvenils i campaments», «Borsa de pisos i
despatxos», «Consultes d’associacionisme» i «Subscriptors a les revistes de la
DG de Joventut», atès que aquests ja no es corresponen amb programes de la
direcció general competent en matèria de joventut, i de l’altra a la dels fitxers
«Cens d’entitats juvenils i serveis», «Comunicació d’activitats de temps lliure»,
«Subvencions a entitats juvenils», «Consultes del Servei de Voluntariat Europeu
(SVE)» i «Escoles i monitors de temps lliure», perquè els canvis que s’hi han
d’introduir són tan importants i afecten tants d’aspectes que es considera
necessari crear-los de bell nou mitjançant fitxers previstos a l’annex 1 d’aquesta
Ordre. Tots els fitxers que es suprimeixen foren creats mitjançant l’Ordre del
conseller d’Esports i Joventut d’11 de desembre de 2007, de creació de nous
fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Esports i
Joventut, i de modificació de l’adscripció dels fitxers de les direccions generals
d’Esports i Joventut que contenen dades de caràcter personal de l’antiga
Conselleria de Presidència i Esports. També se suprimeix el fitxer «Reunions i
sessions», creat mitjançant l’Ordre del conseller de Presidència d’11 de maig de
2012 de creació i regulació de determinats fitxers de dades de caràcter personal
gestionats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), atès
que aquest va deixar de ser necessari des que es deixaren d’enregistrar les
reunions i sessions.
Per tot això, en l’exercici de les facultats que m’atribueixen els articles 33.3 i
38.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article
1 del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, d’acord amb l’informe de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, i d’acord amb el Consell Consultiu de les
Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Capítol I
Creació de fitxers
Article 1
Creació dels fitxers
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1. En virtut d’aquesta Ordre es creen els fitxers de dades de caràcter personal
de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports denominats «Relacions amb
la ciutadania», «Registre Únic de Participació Ciutadana», «Videovigilància
mitjançant sistema de càmeres al poliesportiu Prínceps d’Espanya», «Cursos de
català», «Sol·licitants de subvencions», «Nòmines, personal i recursos
humans», «Proveïdors», «Membres del Consell Social de la Llengua Catalana»,
«Arxius d’imatge i veu», «Butlletins informatius de la Direcció General de
Política Lingüística», «Ajuts», «Col·laboradors professionals de la Direcció
General de Política Lingüística amb activitats de foment de l’ús del català»,
«Inscrits a exàmens de català», «Sol·licitants d’equivalències, convalidacions i
homologacions de català», «Inscrits als cursos o a les proves lliures del Pla de
Formació Lingüística i Cultural», «Personal col·laborador en les proves per
acreditar el coneixement de la llengua catalana» i «Inscrits a activitats
formatives de la Direcció General de Política Lingüística», «Entitats sense ànim
de lucre que tenen com a finalitat el foment de l’ús del català», «Esportistes
d’alt nivell de les Illes Balears», «Esportistes participants en les finals del
programa de competició de l’esport per a l’edat escolar de les Illes Balears»,
«Persones candidates a les distincions esportives del Govern de les Illes
Balears», «Persones participants a les formacions relacionades amb l’àmbit
esportiu organitzades per la Direcció General d’Esports i Joventut», «Registre
d’entitats esportives de les Illes Balears», «Subvencions en matèria d’esports»,
«Consell de la Joventut de les Illes Balears», «Gestió del programa
Erasmus+Joventut a les Illes Balears», «Registre de personal director i monitor
d’activitats de temps lliure infantil i juvenil», «Cens d’escoles d’educació en el
temps lliure infantil i juvenil», «Cens d’instal·lacions juvenils de les Illes Balears i
Cens de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears», «Llista de
distribució d’informació relacionada amb la joventut», «Cens d’entitats
juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut», «Activitats de temps
lliure infantil i juvenil» i «Subvencions en matèria de joventut», en els termes
que s’indiquen en l’annex 1.
2. Aquests fitxers estan subjectes a tots els efectes al que disposa la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal; al Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i al
Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, la modificació i la supressió
de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també a la
resta de normativa que hi pugui ser d’aplicació.
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3. El fitxers s’estructuren, tal com consta en l’annex 1 d’aquesta Ordre i
d’acord amb l’article 54 del Reglament de desplegament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i l’article 2 del
Decret 90/2006, de 20 d’octubre, en els conceptes següents: denominació,
finalitat del fitxer i usos prevists, persones o col·lectius afectats o obligats a
subministrar dades, procediment de recollida de dades, estructura bàsica i
tipus de dades, sistema de tractament utilitzat, cessions de dades, òrgan
responsable del fitxer, òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés,
oposició, cancel·lació i rectificació, i mesures de seguretat.
Article 2
Cessió de dades
Les dades que figuren en els fitxers no es poden cedir a tercers, excepte en els
supòsits prevists en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en la resta
de l’ordenament jurídic. No obstant això, aquestes dades poden ser utilitzades
per a estudis estadístics en els termes que estableix la normativa autonòmica
sobre estadística, sempre que es garanteixi que s’usaran de manera
despersonalitzada.
Article 3
Òrgan responsable
Els òrgans responsables dels fitxers inclosos en l’annex 1 d’aquesta Ordre han
d’adoptar, amb la supervisió directiva de la Secretaria General de la Conselleria
de Cultura, Participació i Esports, les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les
dades de caràcter personal, i per garantir l’honor i la intimitat personal i
familiar de les persones físiques i el ple exercici dels seus drets reconeguts per la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Article 4
Deure de secret i document de seguretat
1. Les persones que participin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal contingudes en els fitxers que es creen mitjançant aquesta
Ordre resten obligades a guardar-ne el secret professional, una obligació que
subsisteix després d’haver finalitzat les relacions amb l’òrgan responsable del
fitxer.
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2. A aquest efecte, l’òrgan responsable ha d’establir un document de seguretat
que contengui les regles relatives a l’assignació de funcions, obligacions i
responsabilitats del personal que intervengui en el tractament de les dades,
d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de desplegament de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat mitjançant Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Article 5
Exercici de drets
L’exercici dels drets que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, reconeix
a les persones físiques s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’hi estableix i
amb el que disposa la normativa que la desplega.
Capítol II
Modificació de fitxers
Article 6
Modificació dels fitxers
Es modifiquen els fitxers «Contactes», «Contractació», «Control d’accessos i
horaris», «Clients i/o proveïdors», «Nòmines, personal i RRHH», creats
mitjançant l’Ordre del conseller de Presidència d’11 de maig de 2012 de
creació i regulació de determinats fitxers de dades de caràcter personal
gestionats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB),en
els termes que preveu l’annex 2 d’aquesta Ordre.
Capítol II
Supressió de fitxers
Article 7
Supressió de fitxers
Se suprimeixen els fitxers «Cens d’entitats juvenils i serveis», «Comunicació
d’activitats de temps lliure», «Subvencions a entitats juvenils», «Activitats
juvenils i campaments», «Borsa de pisos i despatxos», «Consultes
d’associacionisme», «Consultes del Servei de Voluntariat Europeu (SVE)»,
«Escoles i monitors de temps lliure», «Subscriptors a les revistes de la DG de
Joventut», creats mitjançant l’Ordre del conseller d’Esports i Joventut de 11 de
desembre de 2007, de creació de nous fitxers que contenen dades de caràcter
personal de la Conselleria d’Esports i Joventut, i de modificació de l’adscripció
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dels fitxers de les direccions generals d’Esports i Joventut que contenen dades
de caràcter personal de l’antiga Conselleria de Presidència i Esports (BOIB
núm. 191 de 22-12-2007), i el fitxer «Reunions i sessions», creat mitjançant
l’Ordre del conseller de Presidència d’11 de maig de 2012 de creació i regulació
de determinats fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), en els termes que s’indiquen en
l’annex 3.
Disposició addicional única
Notificació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
La creació i la modificació dels fitxers objecte d’aquesta Ordre s’han de
notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè en faci la
inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, d’acord amb el que
disposa l’article 39.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, xx de xx de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports

Francesca Tur Riera
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ANNEX 1
Creació de fitxers
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Denominació del fitxer: Membres del Consell Social de la Llengua Catalana
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades dels membres del Consell Social de la Llengua Catalana i
dels òrgans interns a fi d’organitzar-ne el funcionament.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Membres del Consell Social de la Llengua Catalana i dels òrgans interns
Procediment per a la recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les dades mitjançant formularis i butlletes,
transmissió electrònica de dades/Internet.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça (postal i
electrònica), telèfon.
Dades acadèmiques i professionals: perfil professional i/o acadèmic.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
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Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Arxius d’imatge i veu
Finalitat i usos prevists:
Gestionar arxius d’imatge i veu per a accions de foment de l’ús de la llengua
catalana.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:
Persones que han enregistrat arxius d’imatge i/o de so per a accions de foment
de l’ús de la llengua catalana.
Procediment per a la recollida de dades:
Els titulars o els seus representants legals han de facilitar les dades mitjançant
formularis i enregistraments.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, document d’identitat, adreça
(postal i electrònica), telèfon, imatge i/o veu.
Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat, història de vida.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència
professional, disponibilitat horària, idiomes.
Dades de detalls d’ocupació: situació laboral, tipus de feina.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística
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Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Denominació del fitxer: Butlletins informatius de la Direcció General de
Política Lingüística
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades de les persones destinatàries dels butlletins informatius de
la Direcció General de Política Lingüística.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones relacionades amb l’assessorament lingüístic i/o el foment de l’ús de la
llengua catalana i, en general, qualsevol persona interessada a rebre els
butlletins informatius de la Direcció General de Política Lingüística.
Procediment per a la recollida de dades:
Les persones interessades o els seus representants legals han de facilitar les
dades mitjançant formularis o butlletes, transmissió electrònica de
dades/Internet.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, adreça (postal i electrònica),
telèfon.
Dades acadèmiques i professionals: ocupació, centres d’interès.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
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Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Ajuts
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades dels sol·licitants d’ajuts de la Direcció General de Política
Lingüística destinats a fomentar l’ús de la llengua catalana.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones físiques que sol·liciten algun tipus de subvenció de la Direcció General
de Política Lingüística.
Procediment per a la recollida de dades:
Les persones interessades o els seus representants legals han de facilitar les
dades mitjançant les respectives sol·licituds de subvenció.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça (postal i
electrònica), telèfon.
Altres dades: dades tributàries i altres dades justificatives d’obligacions que la
legislació estableixi.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
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Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Denominació del fitxer: Col·laboradors professionals de la Direcció General de
Política Lingüística amb activitats de foment de l’ús del català
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades de les persones que col·laboren professionalment amb les
activitats de foment de l’ús de la llengua catalana que duu a terme la Direcció
General de Política Lingüística.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones interessades a col·laborar professionalment amb les activitats de
foment de l’ús de la llengua catalana que duu a terme la Direcció General de
Política Lingüística.
Procediment per a la recollida de dades:
Les persones interessades o els seus representants legals han de facilitar les
dades mitjançant formularis o butlletes, transmissió electrònica de
dades/Internet.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça (postal i
electrònica), telèfon.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència
professional, disponibilitat horària.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Inscrits a exàmens de català
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que s’adrecen a la Direcció General de Política Lingüística per inscriure’s als
exàmens de català.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones més grans de setze anys.
Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades o els seus representants legals han de facilitar les
dades mitjançant una sol·licitud que s’ha de presentar presencialment o
telemàticament.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades identificatives: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça electrònica, telèfon, signatura, dades acadèmiques i
professionals.
Dades especialment protegides: algunes de les dades susceptibles de
descompte en la taxa d’inscripció (discapacitat, reclusió en un centre
penitenciari).
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
Denominació del fitxer: Sol·licitants d’equivalències, convalidacions i
homologacions de català
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que s’adrecen a la Direcció General de Política Lingüística per sol·licitar
l’equivalència d’un títol o l’homologació dels seus estudis amb un dels
certificats de català que emet la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones que sol·liciten l’equivalència d’un títol o l’homologació dels seus
estudis amb un dels certificats de català que emet la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars o representants legals han de facilitar les dades mitjançant una
sol·licitud que s’ha de presentar presencialment o telemàticament o bé
mitjançant l’aplicació GESTIB de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades identificatives: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça electrònica, telèfon, signatura, dades acadèmiques i
professionals.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Dades especialment protegides: no se’n sol·liciten.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Inscrits als cursos o a les proves lliures del Pla de
Formació Lingüística i Cultural
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que s’adrecen a la Direcció General de Política Lingüística per inscriure’s als
cursos o a les proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones interessades a impartir la docència en centres d’ensenyament no
universitari de les Illes Balears.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les dades mitjançant una sol·licitud que s’ha de
presentar presencialment o telemàticament.
Estructura bàsica i tipus de dades:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Dades identificatives: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça electrònica, telèfon, signatura, dades acadèmiques i
professionals.
Dades especialment protegides: algunes de les dades susceptibles de
descompte en la taxa d’inscripció (discapacitat, reclusió en un centre
penitenciari).
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Conselleria d’Educació i Universitat (departament o servei que gestiona les
dades del personal docent).
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística.
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
Denominació del fitxer: Personal col·laborador en les proves per acreditar el
coneixement de la llengua catalana
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que col·laboren amb la Direcció General de Política Lingüística en les proves
per obtenir els certificats oficials de català.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones interessades a col·laborar en les proves que convoca la Direcció
General de Política Lingüística per acreditar el coneixement de la llengua
catalana.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades han de facilitar les seves dades.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades identificatives: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça electrònica, telèfon, signatura, dades acadèmiques i
professionals.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Inscrits a activitats formatives de la Direcció General
de Política Lingüística
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que s’inscriuen a activitats formatives que organitza la Direcció General de
Política Lingüística.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones interessades a inscriure’s a les activitats formatives que organitza la
Direcció General de Política Lingüística.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades han de facilitar les seves dades.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades identificatives: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça electrònica, telèfon, signatura, dades acadèmiques i
professionals.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat
el foment de l’ús del català
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades de les entitats sense ànim de lucre que tenen com a
finalitat el foment de l’ús de la llengua catalana.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat el foment de l’ús de la
llengua catalana.
Procediment per a la recollida de dades:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Els representants legals de les entitats han de facilitar les dades mitjançant
formularis o butlletes, transmissió electrònica de dades/Internet.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom, NIF, adreça (postal i electrònica),
telèfon.
Altres dades: finalitat principal de l’entitat segons els seus estatuts, inscripció
en el Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Política Lingüística.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Denominació del fitxer: Relacions amb la ciutadania
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és la gestió de les relacions de la Direcció General amb la
ciutadania a través dels diferents sistemes de participació que es puguin posar
en funcionament. Les dades també s’utilitzaran amb finalitats estadístiques i
per dur a terme enquestes de valoració del coneixement, ús i satisfacció dels
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

usuaris sobre els serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma
amb la finalitat de millorar-los.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones que sol·licitin rebre informació i comunicacions de la direcció
general relativa a participació ciutadana. Les persones que participin en les
diferents activitats i propostes de la direcció general.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les seves dades mitjançant formularis presentats de
forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, adreça (postal/electrònica),
telèfon.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Registre Únic de Participació Ciutadana
Finalitat del fitxer i usos previstos:
La finalitat del fitxer és la gestió del Registre Únic de Participació Ciutadana,
inclosa la tramesa d’informació individualitzada sobre les actuacions i
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

iniciatives públiques, relacionades amb el seu àmbit d’actuació, que hagi de
dur a terme l’administració autonòmica, insular o municipal. Les dades també
s’utilitzaran amb finalitats estadístiques i per dur a terme enquestes de
valoració del coneixement, ús i satisfacció dels usuaris sobre els serveis públics
de l’Administració de la Comunitat Autònoma amb la finalitat de millorar-los.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones físiques que sol·liciten la seva inscripció en el Registre Únic de
Participació Ciutadana. Els representants legals de les entitats ciutadanes que
sol·liciten la seva inscripció en el Registre Únic de Participació Ciutadana.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les seves dades mitjançant formularis presentats de
forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, NIE, passaport, adreça
(postal/electrònica), municipi, telèfon.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
A les diferents administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears per dur
a terme processos de participació ciutadana.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.

C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS I JOVENTUT
Denominació del fitxer: Consell de la Joventut de les Illes Balears
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades dels membres del Consell de la Joventut de les Illes Balears
i dels òrgans interns a fi d’organitzar-ne el funcionament.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Entitats membre del Consell de la Joventut de les Illes Balears i dels òrgans
interns i persones que les representen.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom de l’entitat, nom i llinatges, DNI/NIF,
adreça (postal i electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat.
Dades de circumstàncies socials: pertinença a entitats.
Dades de representació: càrrec que s’ocupa en el Consell de la Joventut de les
Illes Balears, càrrec que s’ocupa en l’entitat.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Gestió del programa Erasmus+Joventut a les Illes
Balears
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades de les persones i entitats que participen en el programa
Erasmus+Joventut de les Illes Balears, ja sigui com a personal gestor de
projectes, voluntaris o voluntàries, formadors o formadores, tècnics de
diferents entitats —públiques i privades—, entitats acreditades i joves en
general.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones i entitats que participen en el programa Erasmus+Joventut de les Illes
Balears, ja sigui com a personal gestor de projectes, voluntaris o voluntàries,
formadors o formadores, tècnics de diferents entitats —públiques i privades—,
entitats acreditades i joves en general.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom de l’entitat, nom i llinatges, DNI/NIF,
adreça (postal i electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat.
Dades de circumstàncies socials: pertinença a entitats.
Dades acadèmiques i professionals: situació professional, formació,
titulacions, experiència professional, currículum.
Dades de representació: càrrec que s’ocupa en el Consell de la Joventut de les
Illes Balears, càrrec que s’ocupa en l’entitat.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
A l’Agència Nacional Espanyola.
Transferències internacionals:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Registre de personal director i monitor d’activitats de
temps lliure infantil i juvenil
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades del personal monitor i director d’activitats d’educació en el
temps lliure titulats per la Direcció General d’Esports i Joventut; de les persones
que estan en possessió dels certificats de professionalitat de dinamització
d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació
d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil; de les persones que tenen
les titulacions que els permeten exercir com a personal monitor i director; i de
les persones titulades a altres comunitats autònomes.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones que es titulen després d’haver fet la formació corresponent a alguna
de les escoles d’educació en el temps lliure reconegudes a les Illes Balears o que
volen exercir a les activitats de temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial,
declaracions responsables o comunicacions de les entitats organitzadores de
les activitats de temps lliure, actes d’inspecció i fitxes de seguiment emplenades
pel personal habilitat.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades especialment protegides: situació en relació amb el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça (postal i
electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals: situació
titulacions, experiència professional, currículum.

professional,

formació,

Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Institut Balear de la Joventut, consells insulars i altres administracions.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
Denominació del fitxer: Cens d’escoles d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil
Finalitat i usos prevists:
Gestionar la informació relativa a les escoles d’educació en el temps lliure
reconegudes per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports o pels
organismes competents en matèria de joventut dels consells insulars.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Escoles d’educació en el temps lliure reconegudes oficialment a les Illes Balears,
directors i directores d’aquestes escoles, professorat d’aquestes escoles.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial,
declaracions responsables o comunicacions d’aquestes escoles, actes
d’inspecció i fitxes de seguiment emplenades pel personal habilitat.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades especialment protegides: situació en relació amb el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça (postal i
electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades acadèmiques i professionals: situació
titulacions, experiència professional, currículum.

professional,

formació,

Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Als consells insulars, a altres administracions.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
Denominació del fitxer: Cens d’instal·lacions juvenils de les Illes Balears i Cens
de la Xarxa d’instal·lacions juvenils de les Illes Balears
Finalitat i usos prevists:
Gestionar la informació relativa a les instal·lacions juvenils reconegudes per la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports o pels organismes competents en
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

matèria de joventut dels consells insulars i instal·lacions que formen part del
Cens de la Xarxa d’instal·lacions juvenils de les Illes Balears.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Instal·lacions juvenils que operen a les Illes Balears, directors i directores
d’aquestes instal·lacions, personal d’aquestes instal·lacions.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial,
declaracions responsables o comunicacions d’aquestes instal·lacions, actes
d’inspecció i fitxes de seguiment emplenades pel personal habilitat.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades especialment protegides: situació en relació amb el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça (postal i
electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades acadèmiques i professionals: situació
titulacions, experiència professional, currículum.

professional,

formació,

Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Als consells insulars, a altres administracions.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Denominació del fitxer: Llista de distribució d’informació relacionada amb la
joventut
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les llistes de distribució relacionades amb la Direcció General
d’Esports i Joventut i les seves activitats per mantenir-les informades de les
novetats sorgides en matèria de joventut.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Entitats i persones que s’han relacionat amb la Direcció General d’Esports i
Joventut.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom de l’entitat, nom i llinatges, DNI/NIF,
adreça (postal i electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
A l’Institut Balear de la Joventut.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.

C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Denominació del fitxer: Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de
serveis a la joventut
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades de les entitats que figuren inscrites en el Cens d’entitats
juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut a fi d’organitzar-ne el
funcionament.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Entitats que es volen inscriure en el Cens d’entitats juvenils o entitats
prestadores de serveis a la joventut.
Procediment per a la recollida de dades:
Formularis o sol·licituds presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom de l’entitat, nom i llinatges, DNI/NIF,
adreça (postal i electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat.
Dades de circumstàncies socials: pertinença a entitats.
Dades de representació: càrrec que s’ocupa en l’entitat corresponent.
Dades de detall de l’entitat: nombre de socis, edat dels socis, programes i
actuacions habituals, any de creació, junta directiva, estatuts.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
Denominació del fitxer: Activitats de temps lliure infantil i juvenil
Finalitat i usos prevists:
Seguiment de les activitats de temps lliure que es duen a terme a Mallorca.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:
Persones o col·lectius que organitzen activitats de temps lliure, participants i
equip dirigent (directors i monitors).
Procediment de recollida de dades:
Declaracions responsables o comunicacions presentades per les persones o
entitats que organitzen activitats de temps lliure, actes d’inspecció i fitxes de
seguiment emplenades pel personal habilitat.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades especialment protegides: dades relatives al Registre Central de
Delinqüents Sexuals, data d’expedició dels certificats corresponents.
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom de l’entitat, nom i llinatges,
adreça (postal, electrònica), telèfon, imatge/veu.
Dades de característiques personals: edat.
Dades de representació: càrrec que s’ocupa en l’entitat corresponent.
Dades de detall de l’activitat: lloc on es duu a terme, dates de realització,
nombre de participants i edat d’aquests, director/a responsable, nombre de
monitors i monitores.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessió de dades:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

A la Direcció General d’Emergències del Govern de les Illes Balears, cossos de
seguretat, ajuntaments en què es duen a terme les activitats de temps lliure,
Institut Balear de la Joventut, altres administracions.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt.
Denominació del fitxer: Subvencions en matèria de joventut
Finalitat i usos prevists:
Gestionar les dades dels sol·licitants d’ajuts de la Direcció General d’Esports i
Joventut destinats a donar suport als projectes i entitats.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Persones físiques i jurídiques que sol·liciten algun tipus de subvenció de la
Direcció General d’Esports i Joventut.
Procediment per a la recollida de dades:
Sol·licituds de subvenció, presentades presencialment o telemàticament.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI/NIF, adreça (postal i
electrònica), telèfon, signatura/empremta electrònica.
Dades de circumstàncies socials: pertinença a entitats.
Dades de representació: càrrec que s’ocupa en el Consell de la Joventut de les
Illes Balears, càrrec que s’ocupa en l’entitat.

C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Dades economicofinanceres: dades tributàries i altres dades justificatives
d’obligacions que la legislació estableixi.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
Altres administracions.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n, edifici Palma Arena
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Denominació del fitxer: Registre d’entitats esportives de les Illes Balears
Finalitat del fitxer i usos prevists:
Gestionar el registre públic d’entitats esportives i de les seccions esportives
d’entitats no esportives que tenguin la seu social a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:
Entitats esportives i de les seccions esportives d’entitats no esportives que
tenguin la seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Procediment per a la recollida de dades:
Els titular o el seus representants han de facilitar les seves dades mitjançant
formularis presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

— Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, denominació de
l’entitat esportiva, adreça (postal, electrònica), telèfon, signatura electrònica o
segell electrònic reconegut o qualificat, ambdós basats en certificats
electrònics.
— Dades de circumstàncies socials: pertinença a clubs, associacions i
federacions esportives.
— Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos, rendes, inversions,
béns patrimonials, crèdits, préstecs, avals, pressupost anual.
Cessió de dades:
— A altres administracions: no hi ha cessions.
— A persones físiques o jurídiques privades: no hi ha cessions.
— Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Òrgan administratiu responsable del fitxer:
Director o directora general d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació i cancel·lació:
Direcció General d’Esports i Joventut
Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Mesures de seguretat de nivell: bàsic.
Sistema tractament utilitzat: mixt.

Denominació del fitxer: Subvencions en matèria d’esports
Finalitat del fitxer i usos prevists:
Gestionar íntegrament les subvencions que concedeix en matèria d’esports la
Direcció General d’Esports i Joventut.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:
Persones i entitats beneficiàries de les convocatòries de subvencions.
Procediment per a la recollida de dades:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Els titular o el seus representants han de facilitar les seves dades mitjançant
formularis presentats de forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté:
— Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, denominació de
l’entitat, adreça (postal, electrònica), telèfon, signatura electrònica o segell
electrònic reconegut o qualificat, ambdós basats en certificats electrònics.
— Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat.
— Dades de circumstàncies socials: pertinença a clubs esportius o federacions
esportives, associacions, llicències, permisos, autoritzacions.
— Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos, rendes, dades
bancàries.
— Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l’afectat, béns i
serveis rebuts per l’afectat.
Cessió de dades:
— A altres administracions: no hi ha cessions.
— A persones físiques o jurídiques privades: no hi ha cessions.
— Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Òrgan administratiu responsable del fitxer:
Director o directora general d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports.
Òrgan davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació i cancel·lació:
Direcció General d’Esports i Joventut
Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Mesures de seguretat de nivell: bàsic.
Sistema tractament utilitzat: mixt.
Denominació del fitxer: Esportistes d’alt nivell de les Illes Balears
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que sol·licitin la qualificació esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Totes les persones que sol·licitin el reconeixement de la condició d’esportista
d’alt nivell de les Illes Balears.
Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades han de facilitar les seves dades.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom, CIF, adreça postal a l’efecte de
notificacions, dades acadèmiques i professionals, resultats esportius, telèfon,
firma.
Dades especialment protegides: Totes les dades relatives a persones menors de edat
Sistema de tractament utilitzat: mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Denominació del fitxer: Esportistes participants en les finals del programa de
competició de l’esport per a l’edat escolar de les Illes Balears
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
esportistes en edat escolar i dels tècnics i tècniques que els han d’acompanyar i
que han de participar en les finals del programa de competició de l’esport per a
l’edat escolar de les Illes Balears.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Totes les persones que han de participar, com a esportistes o com a tècnics, en
aquestes competicions.
Procediment de recollida de dades:
Les direccions insulars d’esports o les federacions esportives són les
responsables de la recollida de dades de tots els participants i les han de
facilitar a la Direcció General d’Esports i Joventut.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom, CIF, edat, esport en el qual participa,
club al qual pertany i categoria en la qual competeix.
Dades especialment protegides: Totes les dades relatives a persones menors d’edat.
Sistema de tractament utilitzat: mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà
Denominació del fitxer: Persones candidates a les distincions esportives del
Govern de les Illes Balears
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que hagin estat proposades a alguna de les categories de les distincions.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
L’Assemblea Balear de l’Esport, les entitats esportives de tot tipus, ajuntaments
i consells insulars.
Procediment de recollida de dades:
Les entitats que presenten les candidatures són les responsables de facilitar les
dades a la Direcció General d’Esports i Joventut.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom, CIF, edat, currículum acadèmic i
esportiu.
Dades especialment protegides: totes les dades relatives a persones menors de edat.
Sistema de tractament utilitzat: mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà
Denominació del fitxer: persones participants a les formacions relacionades
amb l’àmbit esportiu organitzades per la Direcció General d’Esports i Joventut
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que es dirigeixen a la Direcció General d’Esports i Joventut per inscriure’s en
cursos relacionats amb l’àmbit esportiu.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones majors de setze anys que es vulguin inscriure als cursos que
organitza la Direcció General d’Esports i Joventut.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les seves dades mitjançant formularis presentats de
forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça de correu electrònic, telèfon, firma, dades acadèmiques i
professionals.
Sistema de tractament utilitzat: mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció General d’Esports i Joventut
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció General d’Esports i Joventut
C. de l’Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
Denominació del fitxer: Cursos de català
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que es dirigeixen a l’IEB per inscriure’s als cursos de català.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones majors de setze anys que es vulguin inscriure als cursos de català
que organitza l’IEB i els seus representants legals.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les seves dades mitjançant formularis presentats de
forma telemàtica o presencial.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça de correu electrònic, telèfon, firma, dades acadèmiques i
professionals.
Dades especialment
penitenciari.

protegides:

discapacitat,

reclusió

en

un

centre

Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Institut d’Estudis Baleàrics
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Institut d’Estudis Baleàrics
C. de la Protectora, 10, local 11
07012 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell alt
Denominació del fitxer: Sol·licitants de subvencions
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que es dirigeixen a l’IEB per sol·licitar una subvenció.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones físiques, així com els seus representants legals i els de les persones
jurídiques, que sol·licitin qualsevol de les subvencions que concedeix l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
Procediment de recollida de dades:
Els titulars han de facilitar les seves dades mitjançant formularis presentats de
forma presencial o per correu postal.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça de correu electrònic, telèfon, firma, dades professionals i
certificat d’empadronament.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Institut d’Estudis Baleàrics
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Institut d’Estudis Baleàrics
C. de la Protectora, 10, local 11
07012 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Denominació del fitxer: Nòmines, personal i recursos humans
Finalitat del fitxer i usos prevists:
La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
que fan feina a temps complet o temporalment a l’Institut d’Estudis Baleàrics i
de persones candidates a un lloc de treball a l’entitat.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Personal, laboral o funcionari, que presta funcions a l’entitat; persones que
integren les borses de professors dels cursos de català que imparteix l’entitat, o
sol·licitants.
Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades han de facilitar les seves dades mitjançant el
document propi de personal de l’entitat.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom i llinatges, DNI, adreça postal a l’efecte de
notificacions, adreça de correu electrònic, número de la seguretat social,
telèfon, firma, característiques personals, circumstàncies socials, dades
acadèmiques i professionals.
Dades especialment protegides: compte bancari.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Institut d’Estudis Baleàrics
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Institut d’Estudis Baleàrics
C. de la Protectora, 10, local 11
07012 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà
Denominació del fitxer: Proveïdors
Finalitat del fitxer i usos prevists:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

La finalitat del fitxer és gestionar les dades de caràcter personal de les persones
o empreses proveïdores de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Les persones físiques, així com els seus representants legals i els de les persones
jurídiques, que prestin algun tipus de servei a l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Procediment de recollida de dades:
Les persones interessades han de facilitar les seves dades.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: nom, DNI/NIF, CIF, adreça postal a l’efecte de
notificacions, número de compte bancari, telèfon, firma.
Sistema de tractament utilitzat:
Mixt.
Cessions de dades:
No se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Institut d’Estudis Baleàrics
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Institut d’Estudis Baleàrics
C. de la Protectora, 10, local 11
07012 Palma
Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
POLIESPORTIU PRÍNCEPS D’ESPANYA
Denominació del fitxer: Videovigilància mitjançant sistema de càmeres al
poliesportiu Prínceps d’Espanya
Finalitat del fitxer i usos que se’n preveuen:
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Control i vigilància dels espais exteriors del poliesportiu, les zones de pas, els
espais esportius i els accessos per a vianants o vehicles de motor d’acord amb
el que disposa la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la
utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics.
Persones o col·lectius afectats o obligats a subministrar dades:
Totes les persones físiques que accedeixin al poliesportiu Prínceps d’Espanya,
ja sigui com a visitants o per a la pràctica d’esports.
Procediment de recollida de dades:
Captació d’imatges mitjançant un sistema de videovigilància amb càmeres
instal·lades al recinte que controlen els espais exteriors del poliesportiu, les
zones de pas, els espais esportius i els accessos per a vianants o vehicles de
motor. Atès el nombre de càmeres instal·lades, hi ha dues enregistradores
d’imatges amb una capacitat de 2 TB.
Enregistrament continu d’imatges (24 hores) en un termini màxim
d’emmagatzematge de trenta dies. Un cop passat aquest període, o bé
superada la capacitat del sistema d’enregistrament, els nous enregistraments
esborren automàticament els anteriors de manera cíclica.
Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: imatge personal. Recollida i emmagatzematge
d’imatges en suport digital fins un màxim de trenta dies.
Sistema de tractament utilitzat:
Automatitzat.
Cessions de dades:
A altres òrgans o administracions: a les forces i cossos de seguretat de l’Estat,
d’acord amb allò que preveu l’article 11 h de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat i als òrgans judicials.
A persones físiques o jurídiques privades: no se’n preveuen.
Transferències internacionals:
No se’n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer:
Direcció del poliesportiu Prínceps d’Espanya.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació:
Direcció del poliesportiu Prínceps d’Espanya
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

C. del Gremi de Forners, 4
Polígon de Son Castelló
07009 Palma
Mesures de seguretat
Nivell bàsic

ANNEX 2
Modificació de fitxers
DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)
Denominació del fitxer: Contactes
Pel que fa a la cessió de dades i a l’adreça electrònica de l’òrgan davant el qual
es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, es modifica el fitxer
amb dades de caràcter personal «Contactes», en els termes següents:
Cessió de dades
No se’n preveuen.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació
........
Adreça electrònica: info@eprtvib.com
Denominació del fitxer: Contractació
Pel que fa a la l’adreça electrònica de l’òrgan davant el qual es poden exercir els
drets d’accés, rectificació i cancel·lació, es modifica el fitxer amb dades de
caràcter personal «Contractació», en els termes següents:
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació
........
Adreça electrònica: info@eprtvib.com
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Denominació del fitxer: Control d’accessos i horaris
Pel que fa a la cessió de dades, es modifica el fitxer amb dades de caràcter
personal «Control d’accessos i horaris», en els termes següents:
Cessió de dades
— A altres administracions: no hi ha cessions.
— A persones físiques o jurídiques privades: a les empreses subcontratistes que
presten servei a l’EPRTVIB.
— Transferències internacionals: no se’n preveuen
Denominació del fitxer: Clients i/o proveïdors
Pel que fa a la cessió de dades, es modifica el fitxer amb dades de caràcter
personal «Clients i/o proveïdors», en els termes següents:
Cessió de dades
No se’n preveuen
Denominació del fitxer: Nòmines, personal i RRHH
Pel que fa a la cessió de dades, es modifica el fitxer amb dades de caràcter
personal «Nòmines, personal i RRHH», en els termes següents:
Cessió de dades
Administració tributària, seguretat social, entitats bancàries, assessoria
laboral, òrgans de control de l’administració del Govern de les Illes Balears
ANNEX 3
Supressió de fitxers
DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS I JOVENTUT
Denominació del fitxer: Cens d’entitats juvenils i serveis
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Les dades s’integren en el fitxer «Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores
de serveis a la joventut» previst en l’annex 1 d’aquesta Ordre excepte aquelles
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat originària subjacent a la
seva creació d’acord amb el que disposa l’article 4.5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Denominació del fitxer: Comunicació d’activitats de temps lliure
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Les dades s’integren en el fitxer «Activitats de temps lliure infantil i juvenil»
previst en l’annex 1 d’aquesta Ordre excepte aquelles que hagin deixat de ser
necessàries per a la finalitat originària subjacent a la seva creació d’acord amb
el que disposa l’article 4.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
Denominació del fitxer: Subvencions a entitats juvenils
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Les dades s’integren en el fitxer «Subvencions en matèria de joventut» previst en
l’annex 1 d’aquesta Ordre, excepte aquelles que hagin deixat de ser necessàries
per a la finalitat originària subjacent a la seva creació d’acord amb el que
disposa l’article 4.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
Denominació del fitxer: Consultes del Servei de Voluntariat Europeu (SVE)
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Les dades s’integren en el fitxer «Gestió del programa Erasmus+Joventut a les
Illes Balears» previst en l’annex 1 d’aquesta Ordre, excepte aquelles que hagin
deixat de ser necessàries per a la finalitat originària subjacent a la seva creació
d’acord amb el que disposa l’article 4.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Denominació del fitxer: Escoles i monitors de temps lliure
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Les dades s’integren en el fitxers «Registre de personal director i monitor
d’activitats de temps lliure infantil i juvenil» i «Gestió del programa
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

Erasmus+Joventut a les Illes Balears» previst en l’annex 1 d’aquesta Ordre
excepte aquelles que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat originària
subjacent a la seva creació d’acord amb el que disposa l’article 4.5 de la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Denominació del fitxer: Activitats juvenils i campaments
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Es cancel·len i bloquegen les dades del fitxer d’acord amb el que disposen els
articles 4.5 i 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal atès que han deixat de ser necessàries per a la
finalitat originària subjacent a la seva creació.
Denominació del fitxer: Borsa de pisos i despatxos
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Es cancel·len i bloquegen les dades del fitxer d’acord amb el que disposen els
articles 4.5 i 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal atès que han deixat de ser necessàries per a la
finalitat originària subjacent a la seva creació.
Denominació del fitxer: Consultes d’associacionisme
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Es cancel·len i bloquegen les dades del fitxer d’acord amb el que disposen els
articles 4.5 i 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal atès que han deixat de ser necessàries per a la
finalitat originària subjacent a la seva creació.
Denominació del fitxer: Subscriptors a les revistes de la DG de Joventut
Destinació de les dades o previsions adoptades per la destrucció:
Es cancel·len i bloquegen les dades del fitxer d’acord amb el que disposen els
articles 4.5 i 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal atès que han deixat de ser necessàries per a la
finalitat originària subjacent a la seva creació.
C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
07010 Palma
Tel.: 971 17 89 99 Fax: 971 17 89 45

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)
Denominació del fitxer: Reunions i sessions
Es cancel·len i bloquegen les dades del fitxer d’acord amb el que disposen els
articles 4.5 i 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal atès que han deixat de ser necessàries per a la
finalitat originària subjacent a la seva creació.

C/ de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)
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