REGISTRE DE TRACTAMENTS
SERVEI: Comunicació
COD: RTRAT012_COM

Tractament: Subscriptors butlle Calvià
1. Nom i dades de contacte de l’en tat responsable:
Ajuntament de Calvià, tular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Comunicacions
2. Iden ﬁcació del tractament: Subscriptors Butlle Calvià
3. Finalitat del tractament:
Ges ó de les subscripcions per a la remissió setmanal via correu electrònic del butlle
informa u sobre les no cies més destacades i ac vitats que organitza o en les quals par cipa
l'Ajuntament de Calvià i que es troben publicades en el Web municipal.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
Dades iden ﬁca ves: Nom i cognoms, adreça correu electrònic.
6. Categories d'afectats:
En tat privada, el propi interessat.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitza ves de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II
(Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els
documents que conformen la polí ca de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres des nataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No se’n preveuen.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui
possible):
La informació és man ndrà d’acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Tractament: Des nataris de comunicacions.
1. Nom i dades de contacte de l’en tat responsable:
Ajuntament de Calvià, tular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Comunicacions
2. Iden ﬁcació del tractament: Des nataris de comunicacions
3. Finalitat del tractament:
Registre de dades referides a persones siques o jurídiques que man nguin una relació amb
l'Ajuntament de Calvià a ﬁ d'emetre cartes a nivell informa u, correspondència, publicacions.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
Dades iden ﬁca ves: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, dades de l’empresa.
6. Categories d'afectats:
En tat privada, el propi interessat.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitza ves de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II
(Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els
documents que conformen la polí ca de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres des nataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
No se’n preveuen.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui
possible):
La informació és man ndrà d’acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Tractament: Fotos de Calvià.
1. Nom i dades de contacte de l’en tat responsable:
Ajuntament de Calvià, tular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm. 1.
Servei: Comunicacions
2. Iden ﬁcació del tractament: Fotos de Calvià.
3. Finalitat del tractament:
Recopilar, catalogar i divulgar fotograﬁes del municipi de Calvià. Es recopilen dades de les
persones que aporten les fotograﬁes, així com, fotograﬁes que poden contenir imatges de
persones reconeixibles.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com.
5. Categoria de dades personals:
Dades iden ﬁca ves: Imatge/veu, telèfon, nom i cognoms, correu electrònic.
6. Categories d'afectats:
Ciutadans i residents, persones de contacte, qualsevol persona interessada.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitza ves de seguretat:
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II
(Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els
documents que conformen la polí ca de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres des nataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions
internacionals:
Publicació de dades en webs de l'Ajuntament, revistes, xarxes socials.
9. Transferències internacionals. Documentació de garan es adequades en cas del 49.1.
No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui
possible):
La informació és man ndrà d’acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

