
             AJUNTAMENT   DE BANYALBUFAR.
                   ILLES BALEARS.
              Plaça de la Vila, 2.  07191 Banyalbufar

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR és el responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i 
l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 
27 d’abril de 2016 (GDPR) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: Atès  que  l'Ajuntament  de  Banyalbufar està  dissenyant  un  PLA  D'INFÀNCIA  I
ADOLESCÈNCIA, d'ara endavant PLIA,  i que per a aquest disseny  resulta imprescindible  la detecció de necessitats
per a poder elaborar un Diagnòstic sobre el qual es basarà el PLIA; des de l’Ajuntament i l'àrea de Serveis Socials s'ha
considerat pertinent i idoni fomentar la participació ciutadana  del sector de població infantil del municipi mitjançant  la
creació d’una Comissió d’infància formada per alumnes de cinquè i sisè de Primària de Banyalbufar. Aquesta Comissió
serà l'òrgan que canalitzi la veu i demandes dels i les menors del municipi davant l'Ajuntament.
Pensem que aquesta experiència pot ser molt beneficiosa per als i les menors, ja que els posarà en contacte amb la
seva Administració  més propera,  l’Ajuntament,  fomentant els valors democràtics  com la participació,  la igualtat  i  la
representació en òrgans col·legiats.
A més, es procurarà de manera especial que aquesta activitat no es converteixi en una càrrega addicional o que dificulti
els seus processos d'aprenentatge o activitats extraescolars o d'oci diaris.
Mitjançant el present escrit, autoritzo que el meu fill, filla o menor tutelat-tutelada legalment formi part de la Comissió
d'Infància de Banyalbufar que col·laborarà en el disseny del PLIA municipal.
Legitimació del tractament: La base jurídica legítima per al tractament és la del consentiment exprés, inequívoc i 
informat de l’interessat. En cas que l’interessat en l’exercici dels seus drets, no volgués facilitar la informació 
necessària al Responsable del tractament, el menor no podrà formar part de la Comissió d´Infància de Banyalbufar.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i
quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: Les dades personals podran ser cedits per al manteniment de la finalitat a altres 
Organismes Públics competents. No s’efectuen transmissions de dades a tercers països fora de l’Espai Econòmic 
Europeu ni a Organitzacions Internacionals. Se cediran dades, si escau, a les autoritats públiques per obligació 
legal.

Drets que assisteixen l’Interessat:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta 
a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR, Plaça de la Vila, 1, - 07191 Banyalbufar (Illes Balears) 

Delegat de Protecció de Dades:...............................

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita el seu consentiment explícit o el 
del seu Representant Legal.

L’Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Nom (pare, mare, tutor)................................................................................................., amb NIF .........................................

Representant Legal  ....................................................................................................., amb NIF .........................................

Signatura:


