Seguint les recomanacions adoptades pel Govern de les Illes Balears i l'Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral davant la necessitat de frenar la propagació de
l'COVID-19 (SARS-CoV-2), se l'informa dels següents aspectes:
1- A AULA BALEAR SOCIETAT COOPERATIVA hem optat per incorporar un
registre d'entrada a les nostres instal·lacions per poder facilitar aquesta
informació a les autoritats sanitàries i serveis de prevenció corresponents en
cas de contagi.
2- L'esmentat registre s'aplicarà a persones que accedeixin puntualment a les
nostres instal·lacions, com ara tutors d'alumnes, proveïdors o comercials.
3- El registre ha de contenir el nom, DNI, l'empresa a la qual pertany (si escau) i
la data d'entrada a les nostres instal·lacions.
4- La informació recollida en aquest registre serà utilitzada per mantenir un
registre diari de les persones que accedeixen a les nostres instal·lacions per
evitar accessos no autoritzats i perquè, en cas de contagi per COVID-19,
puguin comunicar les dades a les autoritats sanitàries.
5- La legitimació del tractament de les dades incorporades al registre d'accés
és el compliment d'obligacions legals. En concret, la posada en marxa
d'aquest registre respon a les instruccions contingudes en la Resolució del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President de l'Ibassal, de 4
de maig de 2020, per la qual s'aproven protocols d'actuació en matèria de
salut laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel
COVID-19.
6- Les dades es comunicaran a autoritats sanitàries i serveis de prevenció en
cas de ser requerits. Aquesta comunicació s'empara en la protecció l'interès
vital de l'interessat o d'altres persones físiques.
7- De manera general, conservem les seves dades durant el temps que
romanguin vigents els protocols citats. Cancel.larem les seves dades quan
hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les
quals van ser recollides.
8- El Reglament General de Protecció de Dades reconeix una sèrie de drets a
les persones físiques. En aquest sentit, té dret a obtenir confirmació de si
estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest 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 d'altres motius, les dades ja no siguin
necessaris per als fins per als quals 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

la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a 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 sense que això afecti la
licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals
reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.
Per 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 l'identifiqui.
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la
pàgina
de
l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades a:
http://www.aepd.es.
El responsable del tractament de les seves dades és el responsable del tractament
és AULA BALEAR SOCIETAT COOPERATIVA, amb domicili al carrer Can Valero, 19,
Polígon de Can Valero de Palma de Mallorca, 07011 (Illes Balears) telf .: 971.202.301,
Fax 971.206.915 i correu electrònic aulabalear@aulabalear.org

