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1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO).  
 
El responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens faci arribar a través del lloc web és LA 
PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. (d'ara endavant “PREVISIÓN MALLORQUINA”), amb domicili en el carrer 
Aribau 168-170, entresòl 1a. (08036 Barcelona).  
 
Pot vostè contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) en la següent adreça: carrer Aribau 168-170, 
entresòl 1a. (08036 Barcelona), o en l'adreça electrònica sac@previsionmallorquina.com. 
 
2. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ LA PREVISIÓN MALLORQUINA D'ASSEGURANCES LES DADES PERSONALS DE 
L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS? 
 
Les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran tractades per PREVISIÓN MALLORQUINA amb la 
finalitat de participar en els processos de selecció presents o futurs que realitzi, així com avaluar dita candidatura en 
els processos de selecció de personal, quan l'Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través del formulari “Treball”. 
Les dades de l'Usuari seran conservades amb aquesta fi fins que aquest s'oposi o revoqui el seu consentiment. 
 
3. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ LA PREVISIÓN MALLORQUINA D'ASSEGURANCES?  
 
PREVISIÓN MALLORQUINA tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:  
 

- Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.  
- Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.  
- Dades relatives a la formació i a l’experiència professional. 

 
4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?  
 
Per avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l'Usuari remeti el seu Currículum Vitae a 
través del formulari “Treball”, la base de legitimació serà el consentiment de l'interessat. 
  
5. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS? 
 
PREVISIÓN MALLORQUINA no cedirà en cap cas les dades a tercers, excepte que sigui necessari en compliment de la 
llei o als organismes administratius i/o judicials prevists per l'ordenament jurídic espanyol o sigui necessari per a la 
prestació de serveis, en aquest supòsit, aquests proveïdors quedaran subjectes a obligació de confidencialitat i a les 
altres obligacions establertes per la normativa de protecció de dades. 
 
6. EXCERCICI DE DRETS. 
  
6.1. L'Usuari pot enviar un escrit al DPO, a través de les adreces postal i electrònica indicades, amb la Referència 
“Protecció de Dades”, a qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:  
 
- Revocar els consentiments atorgats. 
- Obtenir confirmació sobre si a PREVISIÓN MALLORQUINA s'estan tractant dades personals que concerneixen a 

l'Usuari o no. 
- Accedir a les seves dades personals.  
- Rectificar les dades inexactes o incompletes.  
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- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les 
finalitats que van ser recollides.  

- Obtenir de PREVISIÓN MALLORQUINA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les 
condicions previstes en la normativa de protecció de dades.  

- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades si escau. 
  
6.2. L’Usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o 
de la següent adreça postal, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan vostè consideri que PREVISIÓN MALLORQUINA 
ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.  
 
6.3. Sense perjudici de l'anterior, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de 
PREVISIÓN MALLORQUINA les dades de contacte de la qual s'han indicat a l'apartat primer. 
 


