Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament
BISBAT DE MALLORCA
C.I.F.: R0700002I
Direcció: C/ Seminari, 4 - 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 21 46 01
Correu electrònic: dpd@bisbatdemallorca.com
Delegat de protecció de dades
dpd@bisbatdemallorca.com
Finalitat per a la qual tractam les seves dades
La finalitat principal per a la qual tractarem la seva informació és proporcionar-li
els serveis per vostè sol·licitats, ja sigui a les nostres dependències com a través de
les nostres pàgines web, i adequar-los a les seves necessitats.
També la utilitzarem per a l'enviament d'informació relativa a la comunitat
catòlica i als serveis que presta la nostra entitat, a través del compte de correu
electrònic que ens faciliti, altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, o
bé per mitjans de comunicació no electrònics. En qualsevol cas, vostè pot revocar
aquest consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic indicant la
seva voluntat de no rebre aquests enviaments a
secretariadecomunicacio@bisbatdemallorca.com.
També en el cas en que vostè hagi prestat el seu consentiment, quan ho sol·licitem
específicament, poden publicar-se en els mitjans propis dades, imatges i
enregistraments audiovisuals en què apareguin individualment o en grup els
participants en les activitats organitzades pel Bisbat, per tal de donar coneixement
de les mateixes.
Els mitjans propis són les nostres publicacions en paper, campanyes informatives,
pàgines web i els blocs i les xarxes socials a les quals estam inscrits, així com la
seva exposició a les nostres dependències.
Disposam de les pàgines web següents:
http://www.bisbatdemallorca.com
http://www.agenciabaleria.com
I el compte @Bisbatdemallorca a Facebook i Twitter
Ha de tenir en compte que els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a
empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades en
països no reconeguts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com aquelles
que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanam que revisi les polítiques,
especialment les referides a la privacitat d'aquests comptes.

Interès legítim del responsable
Quan tractem les seves dades perquè vostè ha decidit forma part de la nostra
institució col·laborant o participant en les nostres activitats, pastorals,
evangelitzadores, educatives, culturals, d'assistència, etc.
Quan realitzam l'enviament de butlletins informatius i altres publicacions que
tracten de la vida de l'Església i sobre esdeveniments socials i culturals relacionats
directament amb els catòlics.
Terminis de conservació de les dades: Mantindrem les seves dades personals en la
mesura que els necessitem per tal d'utilitzar-la per a la finalitat per a la qual va ser
obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. La conservarem
mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o vostè no exerceixi el seu
dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades o ens
ho exigeixi una llei.
Les dades personals proporcionades per les trameses d'informació i subscripció a
les nostres publicacions es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la seva
supressió.
Si exerceix algun dels seus drets mantindrem la informació degudament
bloquejada, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions
o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu
tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.
Comunicació de dades personals
Les seves dades personals només es transmetran o traspassaran a tercers quan
això sigui necessari o hagi prestat el seu consentiment:
• Sí que ho ha autoritzat prèviament.
En els mitjans propis, detallats en l'apartat finalitat, en el cas en què vostè hagi
prestat el seu consentiment.
• A terceres parts que ens presten serveis.
Empreses de tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la
informació), serveis financers i d'auditoria, etc., a les quals només se'ls
proporciona accés a la informació personal necessària per a prestar el servei que
els hem encomanat. De la mateixa manera se'ls exigeix que mantinguin la
confidencialitat de la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra
manera que per a la prestació del servei que els hem encomanat.
Així mateix, la seva informació personal estarà a disposició de les administracions
públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats
nascudes del tractament de les seves dades.
transferències internacionals
Ús de galetes
El Bisbat de Mallorca podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació en les seves
pàgines web, i realitzar el mesurament i anàlisis estadístiques de la seva utilització
per tal de millorar-ne els serveis oferts.

Drets
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades,
així com retirar el consentiment prestat, mitjançant les adreces postal i electrònica
indicades en l'apartat Responsable.
En l'exercici dels seus drets s’ha de identificar, incorporant còpia de DNI o d'un
document oficial vàlid que l'identifiqui, i especificar clarament el dret que
s'exerceix.
Si ho desitja disposem de formularis a les nostres oficines situades a:
C/ Seminari, 4
07001 - Palma (Illes Balears)
O pot sol·licitar-los a l'adreça de correu electrònic:
dpd@bisbatdemallorca.com
També disposa de la possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control, per a
més detall consulteu el web www.agpd.es.
Obligacions i responsabilitats
Les dades sol·licitades en el formulari marcats com a obligatoris s'han d'omplir i en
el cas que l'usuari no els faciliti, BISBAT DE MALLORCA podrà denegar el
corresponent servei o producte.
En el cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza
d'haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i
d'informar sobre els extrems recollits en aquest document.
Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades
facilitades, reservant-se el BISBAT DE MALLORCA el dret a excloure dels serveis
registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres
accions que procedeixin en Dret.
S'entén que vostè accepta les condicions establertes en prémer el botó
corresponent que es troba en els formularis de recollida de dades o amb la
signatura dels esmentats formularis, segons el mitjà de captació.
Mesures de seguretat
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat,
d'acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable,
prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat per part de tercers.
El Bisbat pren mesures per garantir que qualsevol persona que, sota la seva
autoritat tingui accés a les dades personals, de les quals n’és responsable, està
obligada a guardar el degut secret professional i només pugui tractar-los seguint
les seves instruccions, tret que estigui obligada a això en virtut del dret de la Unió o
d'Espanya.
Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin
modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament
d'informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions
periòdiques que realitzarem, en aquest cas el reflectirem en la data de l'última
actualització del document.
Us recomanam revisar periòdicament aquesta política de privacitat.
Data darrera actualització: 24-05-2018

