
POLITICA DE PRIVACITAT APLICABLE AL CONCURS 

 

Segons el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, s'informa els participants sobre les següents 
qüestions: 

Responsable: El responsable del tractament de les dades dels participants en aquest concurs és ENS PUBLIC DE 
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, amb domicilio al Carrer Madalena, 21, 07180 Polígon industrial de Calvià, Illes 
Balears, Espanya. 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’IB3 a protecciodedades@ib3.org  

Finalitat dels tractaments: Aquestes dades seran tractades per a la gestió i control del concurs, informar i realitzar 
activitats de promoció, tant de la cadena com dels seus programes en particular. 

Destinataris de les dades: Les dades dels participants i dels premiats podran ser publicades a través de la programació 
d'IB3, a la web, xarxes socials, mitjans de comunicació i en altres mitjans i suports que IB3 consideri oportuns. Les 
dades personals dels premiats necessàries per al correcte gaudi dels premis seran comunicades als proveïdors 
d’aquests.  

Legitimació: La base jurídica del tractament de les seves dades és la seva pròpia voluntat de participar en aquest 
concurs i la gestió de la corresponent relació jurídica.  

Terminis de conservació: Conservarem les seves dades mentre sigui necessari per a la gestió del concurs i, en tot cas, 
durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i per temps necessari per a atendre possibles 
responsabilitats nascudes del tractament.  

Els seus drets: Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir-
hi.  

Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que 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 que van ser recollides.  

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest 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.  

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un 
altre responsable del tractament. 

Pot revocar el consentiment que hagués donat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del 
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.  

Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Podrà obtenir més 
informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a 
http://www.aepd.es.  

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, dirigit al nostre Delegat de 
Protecció de Dades en el nostre domicili o a protecciodedades@ib3.org  

 


