Fitxa de l’activitat personal del CTM
Responsable

Consorci de Transports de Mallorca (CTM). Carrer d’Eusebi Estada
número 28. 07004 Palma (Illes Balears). 971 91 31 91
protecciodedades@consorcidetransports.com

Dades del DPD

Delegació de protecció de dades de l’administració de la CAIB,
adscrita a la Conselleria de Presidència. Passeig de Sagrera
número 2. 07012 Palma (Illes Balears) protecciodades@dpd.caib.es

Tractament

Les activitats de gestió i administració del personal del CTM.

Finalitat i legitimació

El compliment d’una missió d’interès públic prevista a la Llei
8/2006, de 14 de juny de creació de CTM i a la normativa aplicable
al seu règim de funcionament. L’execució d’un contracte o de les
mesures precontractuals als que l’interessat sigui part. El
compliment d’obligacions legals aplicables al CTM.

Afectats

Treballadors, becaris i personal adscrit al CTM, per a la prestació
de serveis professionals.

Dades personals

Dades d’identificació (DNI/NIE, nom i llinatges, adreça, telèfon,
signatura, correu electrònic). Dades de característiques personals.
Dades de circumstàncies socials. Dades acadèmiques i
professionals. Dades de detall del treball. Categories especials de
dades (certificat de discapacitat, expedients d’accident laboral).
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. Altres dades
derivades de la relació laboral i si s’escau embargaments de
salaris. Imatge captada a través del sistema de videovigilància. Si
escau, posicionament a través de la geolocalització de vehicles.

Cessions de dades

Administracions, organismes i autoritats públiques (INEM, SS,
AEAT, administració laboral, administració sanitària, administració
de la funció pública), en compliment de les obligacions legals
aplicables al CTM. Tercers (entitats financeres) en l’execució del
contracte o relació.

Transferències
internacionals

No previstes

Terminis previstos per Els terminis previstos en les disposicions legals d’aplicació i el
a la supressió de les
termini necessari per atendre les possibles responsabilitat
dades
nascudes del tractament.
Mesures de seguretat

Carrer d’Eusebi Estada, 28
07004 Palma
Tel. 971 91 31 91
tib.org

Les mesures previstes a l’Esquema Nacional de Seguretat,
concretades al sistema de gestió de la seguretat implantat al CTM.

Carrer d’Eusebi Estada 28
07004 Palma
Tel. 971 91 31 91
tib.org
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