Fitxa de l’activitat usuaris dels serveis del CTM i de la targeta intermodal
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

Administració i gestió de la relació amb els usuaris dels serveis de
transports responsabilitat del CTM i amb els titulars de la targeta
intermodal

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 mesures
contractuals dels que l’interessat sigui part (vincle jurídic amb el
CTM). El compliment d’obligacions legals aplicables al CTM.

Afectats

Qualsevol persona usuària dels serveis de transports
responsabilitat del CTM i /o titular de la Targeta Intermodal.

Dades personals

Dades identificatives i de contacte. Dades incloses a la targeta
intermodal o al seu sistema de gestió (imatge, dades dels usuaris,
abonaments, lloguer de bicicletes, informació dels trajectes). Veu
enregistrada en cas d’atenció telefònica del SAU. Categories
especials de dades (certificat de discapacitat per descomptes),
trajectes (històric de moviments de la targeta intermodal).

Cessions de dades

Administracions, organismes i autoritats públiques (Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutjats i Tribunals) en compliment
d’una obligació legal i tercers interessats (exercici d’un dret legítim)

Transferències
internacionals

No previstes

Terminis previstos per Termini de vigència de la relació jurídica, els terminis previstos en
a la supressió de les
les disposicions legals d’aplicació (30 dies per a l’enregistrament
dades
de veu) i el termini necessari per atendre les possibles
responsabilitat nascudes del tractament. L’historial d’ús de la
targeta intermodal i del servei de lloguer de bicicletes es conserva
10 anys.
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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