ANNEX IV – “PROTECCIÓ DE DADES – INFORMACIÓ ADDICIONAL”
Responsable del tractament
Identitat: Ajuntament de la Vall d'en Bas – P1701700E
Direcció postal: C/ Sant Esteve, 3 – 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona).
Telèfon: 972 690 225
Correu-e: ajuntament@vallbas.cat
Delegat de Protecció de Datos (DPD): marta@vallbas.cat
Finalitat del tractament
Finalitat: Les dades recollides seran tractades amb la finalitat de tramitar i
gestionar la sol·licitud de subvenció per la realització d'actuacions orientades
a l'estalvi energètic.
Plaços de conservació: Es conservaran durant el temps necessari per complir
amb la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que se’n puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament
de les dades. Serà d'aplicació d'allò disposat en la normativa d'arxius i
documentació de l'Ajuntament.
Legitimació
El tractament es basa en l'article 6.1.c) del RGPD: Tractament necessari per
al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Destinataris
Les dades seran comunicades a la Base Nacional de Subvencions i Registre
de subvencions i ajudes de Catalunya, podent ser comunicades a altres
tercers quan existeixi obligació legal. No estan previstes transferències a
tercers països i organitzacions internacionals.
Drets
Com a persona interessada té dret a:


Obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament està tractant les seves
dades personals.



Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació
de les dades inexactes o, en el seu cas sol·licitar la supressió quan,
entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessitades pels motius
inicials deguts als quals van ser recollides.



Sol·licitar en determinades circumstàncies:
‐

La limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
només seran conservats per l'Ajuntament per l'exercici o la
defensa de reclamacions.

‐

La oposició al tractament de les seves dades, en aquest cas,
l'Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius
legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions. Inclòs el tractament de les seves dades per
decisions individuals automatitzades.

Els drets citats podran exercir-se mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament
de la Vall d'en Bas - C/ Sant Esteve, 3 – 17176 Sant Esteve d’en Bas
(Girona).

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar
una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

–

Direcció: c / Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª - 08008 Barcelona – Seu
electrònica: seu.apd.cat.

