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POLITICA DE PRIVACITAT “COVID 19” 

 

Per favor, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat.  
 
En aquesta política hi trobarà informació important sobre el tractament de dades 
personals i sobre els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.   
 
Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat 
o als seus drets, pot contactar amb nosaltres mitjançant els canals que s'indiquen més 
a baix.  
 
 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?  

 
El responsable del tractament de les seves dades és ENS PUBLIC DE 
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB d’ara endavant), amb 
domicili al Carrer Madalena, 21, 07180 polígon industrial Son Bugadelles, Calvià, Illes 
Balears i correu electrònic protecciodedades@ib3tv.com.  
 
 

2. Quina informació personal obtenim?   
 
Les dades que tractem són les que s'obtenen:  
 
Cada vegada que un treballador de l´EPRTVIB, o persones alienes a aquesta entitat 
(convidats, tertulians, operaris que duen a terme tasques puntuals a les instal·lacions, 
proveïdors, etc) accedeixi a les instal·lacions de l´EPRTVIB. 
 
Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:  
 
Per als treballadors de l´EPRTVIB: 
 
Dades de caràcter identificatiu i de contacte: nom i cognoms 
 
Dia i hora de l’accés a les instal·lacions 
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Per persones alienes a aquesta entitat (convidats, tertulians, operaris que duen a 
terme tasques puntuals a les instal·lacions, proveïdors, etc): 
 
Dades de caràcter identificador i de contacte: nom i llinatges 
 
Si escau: nom de l´empresa per la qual treballa 
 
Dia i hora de l’accés a les instal·lacions 
 
Telèfon de contacte de l´EMPRESA 
 
Telèfon de contacte personal 
 
 

3. Per a què tractarem les seves dades?   
 
Les seves dades seran tractades amb finalitat estrictament de interès públic en l´àmbit 
de la salut pública, davant l´actual situació sanitària, com a conseqüència de la 
pandèmia del COVID 19, i la necessitat de controlar la seva propagació, així com per 
protegir i salvaguardar un interès essencial per a la vida de les persones 
 
D'acord amb l'anterior, s'informa que l'objectiu principal de la recollida de dades és 
poder dur a terme un estudi de contactes en el supòsit que es detectés un cas positiu 
de COVID 19 a qualsevol de les instal·lacions de l´EPRTVIB  
 

4. A qui podem comunicar les seves dades?   
 
Les dades del registre només seran comunicades al Servei de Prevenció del 
EPRTVIB, així com a les autoritats públiques competents. 
 

5. Base jurídica dels tractaments: 
 

1. Raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública 
2. Compliment d'una missió duta a terme en interès públic  
3. Compliment d´obligacions i exercici de drets específics del responsable del 

tractament en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social 

 
6. Quant de temps conservarem les seves dades?  

 
Conservarem les seves dades actives, mentre siguin necessàries per a la gestió de 
la crisi sanitària provocada per la COVID 19.  
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7. Quins són els seus drets?  
 
Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, 
en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin 
rectificades quan siguin inexactes o perquè es completin les dades que siguin 
incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades 
ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. En 
determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves 
dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici 
o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres 
persones.  
 
En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, 
podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem 
de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els 
seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de 
reclamacions. 
 
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense 
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva 
retirada. Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves 
dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament. 
 
Té igualment dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.  
 
Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una 
còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que li identifiqui 
per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l'apartat “Qui és el 
responsable del tractament de les seves dades?”.  
 
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en: http://www.aepd.es/.  
 
 


