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       COL·LEGIATS CONSENTIMENT R.G.P.D. 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de 
Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals 
i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent  informació  del tractament de les seves dades de 
caràcter personal: 

RESPONSABLE: Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de les Illes Balears. NIF/CIF: Q0766004F. 
Dirección: C/ ALMIRALL GRAVINA 1, C.P.: 07014 PALMA DE MALLORCA. Teléfono: 971462728. Email: 
coiba.pm@infermeriabalear.com. Delegado de Protección de Datos: CONTACTO: http:www.protecmir.com 
/ Email: protecmirlegal@protecmir.com. 

FINALITAT: En el Col·legi Professional Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de les Illes Balears tractem 
les dades de caràcter personal que ens facilita per a la gestió d'activitats pròpies del col·legi professional, 
per al compliment de les funcions legalment establertes, control de les obligacions legals del col·legiat, 
pagament de les quotes col·legials, prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l'exercici de la 
seva professió i  per a facilitar-li informació de les finalitats i  serveis relacionats amb el Col·legi 
Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu 
consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa 
com a col·legiat i/o últim pagament efectuat de quota col·legial efectuada per vostè. En qualsevol cas les 
seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot 
cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes 
del tractament. 

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un 
contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, 
a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. En qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter 
personal amb una o diverses finalitats específiques  de conformitat amb el que es disposa en el Reglament 
General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A., B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de 
Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta 
d'aplicació la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta d'aplicació la Llei de 
Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials 
mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment 
que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de 
col·legiat. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè 
col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i 
enviar-li informació comercial. 

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No 
obstant això l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat 
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d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del 
Tractament. A més de l'anterior, les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, 
Consell General de Col·legis d'Infermeria d'Espanya. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers 
països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions 
específiques aplicables. 

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre 
altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades 
circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest 
cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius 
relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves 
dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte 
de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la 
portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de 
conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia 
d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), al Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de les Illes 
Balears.  Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de 
Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat. 

___Autoritzo  el Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de les Illes Balears a realitzar comunicacions de 
les activitats i esdeveniments de l'entitat a través de qualsevol mitjà, incloent: Telèfon, SMS, Email, 
WhatsApp, i Newsletter. 


