POLÍTICA

DE

PRIVACITAT

Som Sindicalistes Balears té claríssim la importància de la confidencialitat i
seguretat de la informació gestionada.
Mitjançant la present comunicació volem informar-vos en detall sobre tot el
requerit pel Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el
tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , o més
conegut com a Reglament General de Protecció de dades (RGPD), així com sobre el
regulat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD).
Per a nosaltres, els nostres afiliats i l'adequada informació i comunicació amb
vosaltres és el més important.
1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
D'acord amb el que estableix el reglament de la UE 2016/679 de parlament
europeu i de el Consell, l'informem que les dades personals aportades seran
tractades
per Som Sindicalistes Balears
amb
domicili
social
a Avinguda Sant Ferran , 21, 07011 Palma, Illes Balears - Espanya. L'entitat es
troba registrada sota el CIF: V-57.992.893. Els mitjans a través dels quals pots
contactar són:
-Responsable de Protecció de Dades: somsindicalistesbddatos@gmail.com
2. Per a què FINALITATS USEM TEVES DADES?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les
garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats:
- Relació de la persona afiliada a Som Sindicalistes Balears, el que inclou totes
aquelles gestions i tasques necessàries per garantir el correcte exercici de l'acció
sindical portada a terme des del Sindicat.
- Enviaments de notícies i comunicacions sobre l'acció sindical portada a
terme per Som Sindicalistes Balears, així com tot el relatiu a la vida interna el
Sindicat, el que inclou totes aquelles tasques administratives i operatives
necessàries per garantir el correcte enviament de les circulars o butlletins de
notícies.

- Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical , el que
inclou totes aquelles tasques administratives necessàries per gestionar l'emissió
de l'rebut, així com garantir el cobrament de la quota, i les conseqüències en cas
del seu impagament.
- Elaboració d' estadístiques respecte de l'evolució de l'volum d'afiliació al llarg
dels anys.
- Prestació de serveis dels quals la persona afiliada és beneficiària per ostentar
aquesta condició, entre els quals s'inclouen formacions, tallers, xerrades,
seminaris, assessoria jurídica, orientació sociolaboral.
- En cas d'ostentar representació sindical , es tractaran les dades per a la
realització i seguiment de les activitats sindicals previstes per la legislació
específica, en el context de les obligacions de representació de les persones
treballadores, i gestió de les accions necessàries en períodes d'elecció sindical.
3. QUÈ DADES PERSONALS TRACTA SOM Sindicalistes BALEARS?
Amb motiu de la relació que, com a persona afiliada, comparteixes
amb Som Sindicalistes Balears, podem tractar les següents categories de dades:
-Dades identificatives i de contacte.
-Nombre d'afiliació.
-Dades de signatura.
-Dades bancàries per a la gestió de cobrament de la quota sindical.
-Dades relacionats amb la teva feina.
En aquest sentit, Som Sindicalistes Balears et demanem que mantinguis les teves
dades degudament actualitzades per garantir que en tot moment aquesta
informació és veraç i respon a la teva situació real. Si els modifiqueu, si us plau, fesnos-saber perquè estiguem a l'corrent de la teva situació actual i real.
4. QUINA ÉS LA LEGITIMACION PER A L'ÚS DE LES TEVES DADES?
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment de l'interessat
a l'omplir el full d'afiliació en el moment en què formalizaste teu ingrés al Sindicat.
5. PER QUÈ UTILITZEM LES TEVES DADES PERSONALS?
-Per poder gestionar correctament les relacions que mantenim amb tu, en la
teva condició d'afiliat de Som Sindicalistes Balears, la base és l'execució de les
obligacions contingudes en els Estatuts de Som Sindicalistes Balears .
-Per poder complir amb
a Som Sindicalistes Balears.

la

normativa que

li

és

d'aplicació

-Aquelles altres finalitats per a les quals ens has donat el teu
consentiment al llarg de la relació que hem mantingut amb tu.
6. ¿DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM TEVES DADES?
Pel que fa a les dades d'afiliació proporcionades es conservaran mentre es prevegi
que poden ser necessaris per contactar amb l'interessat.

Així mateix, les dades seran conservades per tot el temps exigit pels compromisos
legals que siguin d'aplicació a Som Sindicalistes Balears.
7. A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES?
Per poder complir amb les finalitats anteriorment descrites serà necessari realitzar
comunicacions de dades dins de l'organització a les diferents àrees o nivells de la
mateixa, com ara:
-Seccions Sindicals i els seus integrants de la Comissió Executiva, les quals
seran les encarregades de gestionar les comunicacions i relació diària amb
la persona afiliada.
-Comissió de garanties, si fos necessari per resoldre expedients oberts.
Qualsevol altre òrgan de l'organització si fos necessari per al bon
funcionament de l'activitat sindical.
A més , és important que sàpigues que no se cediran les dades fora de
l'organització excepte obligació legal.
8. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?
Com a titular de les dades tractades per Som Sindicalistes Balears , tens la
possibilitat d'exercitar els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió,
limitació de l'tractament, portabilitat ia no ser objecte de decisions
individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.
Tindràs dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de
l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada
d'aquest consentiment.
Per exercitar aquests drets o si consideres que no hem tractat les dades d'acord
amb la normativa o els teus requeriments, pots contactar amb el nostre
responsable
de
Protecció
de
Dades
a
l'adreça
electrònica: somsindicalistesbddatos@gmail.com
Finalment, tens la possibilitat de realitzar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de
dades a Espanya.

SOM SINDICALISTES BALEARS.

POLÍTICA DE COOKIES

En compliment amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol,
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina
web l'informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de
cookies .

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l' accedir a
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres
coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un
usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en
què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.
QUÈ TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?
Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de galetes:
Galetes d'anàlisi : Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens
permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar la medició i anàlisi
estadística de la utilització que fan els usuaris de l' servei ofert. Per això s'analitza
la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o
serveis que li oferim.

Galetes tècniques : Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de
l'àrea restringida i la utilització dels seus diferents funcions, com per exemple,
portar a canvi el procés de compra d'un article.
Galetes de personalització : Són aquelles que permeten a l'usuari accedir a el
servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció
d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma o el tipus
de navegador a través del qual es connecta a l' servei.
Galetes publicitàries : Són aquelles que, ben tractades per aquesta web o
per tercers, permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta d' espais
publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci a
l'contingut de l'servei sol·licitat o a l'ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a
això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar
publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
Galetes de publicitat comportamental : Són aquelles que permeten la gestió, de
la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi
inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei
sol·licitat. Aquest tipus de galetes emmagatzemen informació de l'comportament
dels visitants obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de
navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos
publicitaris en funció del mateix.
INHABILITA LES GALETES.
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu
equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el
vostre ordinador.
En la majoria dels navegadors web s'ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o
eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.
A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents
per acceptar, instal·lar o desactivar les galetes:
Configura galetes a Google Chrome
Configura galetes a Microsoft Internet Explorer
Configura galetes a Mozilla Firefox
Configura galetes al Safari (Apple)

COOKIES DE TERCERS.
Aquesta pàgina web utilitza serveis de tercers per recopilar informació amb fins
estadístics i d'ús de la web. S'usen galetes de DoubleClick per millorar la publicitat
que s'inclou en el lloc web. Són utilitzades per orientar la publicitat segons el
contingut que és rellevant per a un usuari, millorant així la qualitat d'experiència
en l'ús de la mateixa.
En concret, fem servir els serveis de Google Adsense i de Google Analytics per a les
nostres estadístiques i publicitat. Algunes cookies són essencials per al
funcionament de el lloc, per exemple el cercador incorporat.
El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot
fàcilment compartir el contingut en xarxes socials com Facebook , Twitter o
Google+, amb els botons que hem inclòs a aquest efecte.

ADVERTÈNCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES.
Vostè pot eliminar i bloquejar totes les galetes d'aquest lloc, però part de el lloc no
funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.
Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta
pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.

SOM SINDICALISTES BALEARS

