
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016), s’informa:

Responsable del 
tractament

Servei Públic d’Ocupació Estatal – SEPE, amb adreça a 
c/ Condesa de Venadito 7, 28027 – Madrid.

Delegació de protecció de dades: Delegació de Protecció 
de Dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, excepte la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, 
té la seu al carrer de Mártires Concepcionistas, 4,1r, 
Madrid (28006) Espanya. 

Adreça electrònica: dpd@mitramiss.es

Finalitat

Fomentar la contractació temporal de persones 
treballadores aturades de llarga durada en el marc de la 
col·laboració dels ens locals, a l’àmbit territorial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu 
que en millorin l’ocupabilitat i les possibilitats de la 
inserció laboral posterior.

Termini de conservació de dades: les dades es 
conservaran durant el temps necessari per complir amb 
la finalitat per a la qual es recolliren i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar 
d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. És 
d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i 
documentació. 

Existència de decisions automatitzades: sondejos per a 
enviaments d'SMS informatius de la convocatòria del 
Programa Visibles. 

Legitimació
Complir una missió d’interès públic d’acord amb el 
Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Ocupació.

Destinataris Les corporacions locals i els consells insulars, i també les 
entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Drets La persona afectada pel tractament de dades personals 
pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de 
rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, 
d’oposició (i fins i tot de retirar el consentiment, si escau, 



en els termes que estableix el RGPD) davant el 
responsable del Tractament citat anteriorment. Amb 
posterioritat a la resposta o al fet que no hi hagi resposta 
en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de 
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció 
de dades 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 

Procedència de les dades

Les dades personals que es tracten procedeixen de la 
base de dades dels demandants d’ocupació (Silcoiweb) 
que pertany a l'Administració General de l’Estat (SEPE).

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

