10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), i a la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), us informam que mitjançant l’emplenament
d’aquests formularis electrònics en el lloc web, així com de la resta de formularis que
l’entitat posi a disposició per recollir les vostres dades personals, la Fundació del Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears (d’ara endavant, FBSTIB) tractarà la informació de
caràcter personal que ens proporcioneu en qualitat de responsable del tractament.
Els tractaments s’efectuen sota la supervisió i control de la FBSTIB, que es compromet
a garantir-ne el secret en qualsevol fase del tractament i a mantenir una política de
confidencialitat de les dades aportades pels clients. La protecció de les vostres dades
s’estén a tot el que és relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través
del lloc web.
Així mateix, es compromet a adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica,
organitzativa i administrativa per protegir la vostra confidencialitat i integritat evitant
l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades, d’acord amb el que
estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, segons la política
següent.
1. Finalitat de la recollida i tractament de dades personals
Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web es tracten amb les
finalitats següents:
ADJUDICATARIS I LICITADORS DE
CONCURSOS PÚBLICS

Tractament de les dades relatives
als apoderats de les empreses
licitadores i en alguns casos dels
encarregats de l’execució del servei.

CONSULTES MÈDIQUES

Gestió de les consultes i resolució de
dubtes mèdics que es formulin a
través del formulari web «Consulta
el metge» per part de personal
mèdic.
Enviament d’informació sobre la
donació de sang.

BORSES

Gestió de les dades personals,
professionals i acadèmiques de les
persones que opten a les borses
dels llocs de feina a la FBSTIB.

CANDIDATS

Gestió dels processos de selecció,
tant presents com a futurs, que du a
terme la FBSTIB.

PERSONAL

Gestió de personal, contractació,
elaboració de nòmines, expedients
laborals, formació, prevenció de riscs
laborals i control d’accés.

ANALÍTIQUES PER ACCIDENT

Gestió de les anàlisis procedents per
valorar l’exposició accidental amb
risc biològic per part del personal de
la FBSTIB.

RESIDENTS O PERSONES EN
FORMACIÓ

Tractament de les dades de
contacte i avaluació de
l’acompliment dels residents que
fan pràctiques a la FBSTIB.

CONTROL DE VISITES

Gestió dels accessos de les visites a
les dependències de la FBSTIB.

DONANTS DEL BANC DE SANG

Gestió, registre, anàlisi i distribució
de de les donacions de sang.

AUTOEXCLUSIÓ DE DONANTS DE
SANG

Regulació adequada del procés de
donació.

DONANTS DEL BANC DE TEIXITS

Registre de donants d’òrgans i
teixits. S’hi contenen les dades dels
donants i els receptors d’aquests
teixits per fer-ne el seguiment i
guardar-ne la traçabilitat.

DONANTS DE LLET MATERNA

Gestió, registre, anàlisi i distribució
de les donacions de llet materna.

DONANTS DE SANG DEL CORDÓ
UMBILICAL

Gestió i registre de les donacions de
sang de cordó umbilical.

ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ

Gestió de les dades de persones que
voluntàriament formen part dels

estudis d’investigació en els quals
participa la FBSTIB.
IMATGES I VÍDEOS PROMOCIONALS

Gestió de la imatge o veu dels
interessats que vulguin participar
en la promoció de la donació que du
a terme la FBSTIB.
En alguns casos, com en Històries
d’herois anònims, l’acció
promocional consisteix a publicar,
juntament amb la imatge del
participant, informació addicional
que pot comprendre referències a
l’estat de salut, amb la finalitat de
promocionar i donar visibilitat a la
donació. En cada promoció, les
peculiaritats del tractament de
dades personals es fan constar a les
bases i autoritzacions que les
regulin.

IMATGES DELS EMPLEATS DE LA
FBSTIB

Publicació de les imatges del
personal de la FBSTIB, amb el
consentiment previ, amb la finalitat
de donar a conèixer i promocionar
l’activitat que du a terme
l’organització.

IMATGES D’EMPRESARIS

Divulgació i promoció de l’activitat
de l’organització i les empreses que
hi col·laboren, a través de la captació
i publicació d’imatges i vídeos en
esdeveniments que gestiona la
FBSTIB.

IMATGES DE MENORS

Divulgació i promoció de la donació
a través de la captació d’imatges
durant les visites que realitzin en
col·laboració amb els centres
docents.

DOCUMENTAL DE RECEPTORS DE
SANG

Promoció de les activitats
relacionades amb la donació,
mitjançant la col·laboració i
participació dels interessats en el
documental sobre receptors de
sang.

CONTACTES WEB

Gestió de les sol·licituds d’informació
o consultes relacionades amb
l’activitat de la FBSTIB.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Gestió de les queixes, reclamacions
o suggeriments dirigides a la
FBSTIB.

COL·LABORADORS

Gestió del contacte dels
col·laboradors de la FBSTIB en la
promoció de la donació i accions de
voluntariat.

PARTICIPANTS DE SORTEJOS I
ESDEVENIMENTS

Recollida de les dades de les
persones que desitgen participar en
el sorteig que es realitza en certs
esdeveniments que organitza la
FBSTIB.
Addicionalment es recullen dades
en esdeveniments promocionals de
la donació de sang, com carreres o
altre tipus d’esdeveniments.

HOMENATGES - MENORS

Promoció de les activitats
relacionades amb la donació i
l’organització d’actes i
esdeveniments per homenatjar
particulars i entitats per la seva
especial participació en aquestes
activitats.
En els supòsits de menors de
catorze anys, s’ha de sol·licitar el
consentiment del pare, mare o tutor
legal, per captar i publicar la imatge
dels menors.

VIDEOVIGILÀNCIA

Videovigilància de les instal·lacions
amb la finalitat de controlar els
accessos a les instal·lacions de la
FBSTIB i garantir seguretat dels
béns i persones de l’entitat.

CARRERA «DONA SANG»

Gestió de la inscripció a la carrera,
promoció de la donació de sang.

Cap de les dades personals que subministrin els interessats a través d’aquest portal no
es destinen a finalitats diferents de les expressades en el moment de l’aportació,
segons el supòsit específic de què es tracti.
2. Comunicació de dades personals dels interessats
ADJUDICATARIS I LICITADORS DE
CONCURSOS PÚBLICS

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

CONSULTES MÈDIQUES

Les dades les tracta el personal
mèdic de la FBSTIB, per la qual cosa
no se cedeixen a tercers, excepte si
hi ha l’obligació legal de comunicarles.

BORSES

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

CANDIDATS

Les dades no se cedeixen, excepte si
hi ha l’obligació legal de comunicarles.

PERSONAL

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les, en particular, a les
administracions públiques en
compliment de la normativa laboral
de seguretat social i tributària per a
les finalitats establertes legalment.

ANALÍTIQUES PER ACCIDENT

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

RESIDENTS O PERSONES EN
FORMACIÓ

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

CONTROL DE VISITES

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

DONANTS DEL BANC DE SANG

Les dades se cedeixen a hospitals i
centres de transfusió per distribuirles.

AUTOEXCLUSIÓ DE DONANTS DE
SANG

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

DONANTS DEL BANC DE TEIXITS

Les dades se cedeixen a hospitals i
centres de trasplantaments.

DONANTS DE LLET MATERNA

Les dades se cedeixen a hospitals i
centres de salut per distribuir-les.

DONANTS DE SANG DEL CORDÓ
UMBILICAL

Les dades se cedeixen a hospitals i
centres de transfusió per distribuirles.

ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ

Les vostres dades se cedeixen a
entitats col·laboradores que formen
part dels estudis d’investigació.

IMATGES I VÍDEOS PROMOCIONALS

Les vostres dades poden ser objecte
de difusió en aquelles plataformes
que estableixen les clàusules de la
promoció.

IMATGES DELS EMPLEATS DE LA
FBSTIB

El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes
socials de l’entitat. No se cedeix de
manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
tercers facin amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.

IMATGES D’EMPRESARIS

El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes

socials de l’entitat. No se cedeixen
de manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
tercers facin amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.
IMATGES DE MENORS

El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes
socials de l’entitat. No se cedeix de
manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
tercers facin amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.

DOCUMENTAL DE RECEPTORS DE
SANG

El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes
socials de l’entitat. No se cedeix de
manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
facin tercers amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.

CONTACTES WEB

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

COL·LABORADORS

Les dades no se cedeixen a tercers,
excepte si hi ha l’obligació legal de
comunicar-les.

PARTICIPANTS DE SORTEJOS I
ESDEVENIMENTS

Les dades es poden cedir a entitats
organitzadores i publicar en els
sortejos en què així s’estableixi.

HOMENATGES - MENORS

Les dades d’identificació es poden
cedir als centres organitzadors de
l’homenatge amb la finalitat de
controlar l’assistència i l’aforament.
El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes
socials de l’entitat. No se cedeix de
manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
facin tercers amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.

VIDEOVIGILÀNCIA

Forces i cossos de seguretat
Jutges i tribunals
Entitats asseguradores

CARRERA «DONA SANG»

Les dades personals que s’obtenen
amb motiu de la inscripció es poden
comunicar a l’entitat promotora de
la carrera.
El material fotogràfic i audiovisual
pot ser objecte de publicació a la
pàgina web corporativa i les xarxes
socials de l’entitat. No se cedeix de
manera individual a terceres
entitats. La FBSTIB no es fa
responsable del tractament que
facin tercers amb les imatges
publicades en l’entorn web o altres
mitjans d’accés públic.

3. Base jurídica que legitima el tractament de les dades personals
ADJUDICATARIS I LICITADORS DE
CONCURSOS PÚBLICS

Consentiment de l’interessat i, si
escau, execució d’un contracte en el
qual l’interessat és part

CONSULTES MÈDIQUES

Consentiment de l’interessat

BORSES

Consentiment de l’interessat

CANDIDATS

Consentiment de l’interessat

PERSONAL

Execució d’un contracte en el qual
l’interessat és part

ANALÍTIQUES PER ACCIDENT

Obligació legal en matèria de
prevenció de riscs laborals

RESIDENTS O PERSONES EN
FORMACIÓ

Execució d’un contracte en el qual
l’interessat és part

CONTROL DE VISITES

Interès legítim del responsable

DONANTS DEL BANC DE SANG

Consentiment de l’interessat

AUTOEXCLUSIÓ DE DONANTS DE
SANG

Consentiment de l’interessat

DONANTS DEL BANC DE TEIXITS

Consentiment de l’interessat

DONANTS DE LLET MATERNA

Consentiment de l’interessat

DONANTS DE SANG DEL CORDÓ
UMBILICAL

Consentiment de l’interessat

ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ

Consentiment de l’interessat

IMATGES I VÍDEOS PROMOCIONALS

Consentiment de l’interessat

IMATGES D’EMPLEATS DE LA
FBSTIB

Consentiment de l’interessat

IMATGES D’EMPRESARIS

Consentiment de l’interessat

IMATGES DE MENORS

Consentiment de l’interessat

DOCUMENTAL DE RECEPTORS DE
SANG

Consentiment de l’interessat

CONTACTES WEB

Consentiment de l’interessat

QUEIXES I RECLAMACIONS

Consentiment de l’interessat

COL·LABORADORS

Consentiment de l’interessat

PARTICIPANTS DE SORTEJOS I
ESDEVENIMENTS

Consentiment de l’interessat

HOMENATGES - MENORS

Consentiment de l’interessat.
En el cas de menors de catorze anys,
consentiment del pare, mare o tutor
de l’interessat, en nom d’aquest

VIDEOVIGILÀNCIA

Interès legítim del responsable

CARRERA «DONA SANG»

Consentiment de l’interessat

El consentiment es presta mitjançant la marcació de la casella d’acceptació de les
condicions d’ús de la web i la política de privadesa, situada en cadascun dels formularis.
En el supòsit del formulari de donants, el consentiment se n’obté mitjançant la
signatura al final del document.
4. Període de conservació de les dades personals
Les dades personals proporcionades es conserven mentre siguin necessàries per donar
resposta a les peticions que es fan, i en qualsevol cas mentre l’interessat no demani
suprimir-les, i durant el temps necessari per complir les obligacions que corresponguin
en cada cas, d’acord amb cada tipologia de dades.
ADJUDICATARIS I LICITADORS DE
CONCURSOS PÚBLICS

Termini de conservació: 6 anys.

CONSULTES MÈDIQUES

Les dades es conserven mentre l’interessat
no manifesti el seu dret a suprimir-los.

BORSES

Les dades es conserven durant la vigència de
la borsa.

Si no se sol·licita la documentació una vegada
finalitzat el contracte, el termini de
conservació és de 2 mesos.

Termini de conservació: 3 anys.

CANDIDATS

Les dades es conserven durant 1 any.

PERSONAL

Termini de conservació d’empleats: 5 anys.
Termini de conservació de prevenció de riscs
laborals: 3 anys.

ANALÍTIQUES PER ACCIDENT

Termini de 3 anys en compliment de la
normativa de prevenció de riscs laborals, i es
comuniquen a les administracions i
organismes públics competents, així com al
Servei de Prevenció Aliè indicat anteriorment.

RESIDENTS O PERSONES EN
FORMACIÓ

Les dades es conserven durant la vigència de
les pràctiques dels residents a la FBSTIB.

CONTROL DE VISITES

Termini de conservació: 5 anys.

DONANTS DEL BANC DE SANG

Termini de conservació: 30 anys.

AUTOEXCLUSIÓ DE DONANTS DE
SANG

Termini de conservació: 30 anys.

DONANTS DEL BANC DE TEIXITS

Termini de conservació: 30 anys.

DONANTS DE LLET MATERNA

Termini de conservació: 30 anys.

DONANTS DE SANG DEL CORDÓ
UMBILICAL

Termini de conservació: 30 anys.

ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ

Les dades es conserven durant la realització
de l’estudi, conforme al que estableixen els
paràmetres de realització d’aquest.

IMATGES I VÍDEOS PROMOCIONALS

Les dades es conserven mentre l’usuari no
manifesti el seu dret d’oposició o supressió,
llevat que les clàusules de la promoció

No obstant això, no es destrueix la informació
de caràcter personal que formi part del
registre de donants que han estat rebutjats
indefinidament.

disposin el contrari; en aquest cas, s’hi
apliquen aquestes.
IMATGES D’EMPLEATS DE LA
FBSTIB

Les dades es conserven únicament durant la
durada de la relació laboral que ens uneix, i
se suprimiran una vegada acabi aquesta.

IMATGES D’EMPRESARIS

Les dades es conserven durant la publicació i
mentre no sol·liciteu la supressió de les
vostres dades en els termes que estableix la
normativa de protecció de dades o revoqueu
el vostre consentiment.

IMATGES DE MENORS

Les dades es conserven durant la gestió de la
promoció, mentre no sol·liciteu en nom del
menor (o ho faci directament el menor de
catorze anys, sense necessitat d’autorització
per part del pare, mare o tutor legal) la
supressió de les dades en els termes que
estableix la normativa de protecció de dades.

DOCUMENTAL DE RECEPTORS DE
SANG

Les dades es conserven mentre no sol·liciteu
l’exercici dels vostres drets d’oposició o
supressió, o bé sol·liciteu revocar el vostre
consentiment.

CONTACTES WEB

Les dades es conserven durant la gestió de la
consulta o sol·licitud d’informació.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Les dades es conserven durant el termini de
resposta de quinze dies hàbils que estableix
el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel
qual es regula la gestió de queixes i
suggeriments sobre el funcionament dels
serveis públics de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

COL·LABORADORS

Les dades es conserven durant la vigència de
la relació de col·laboració i voluntariat amb
l’entitat.

PARTICIPANTS DE SORTEJOS I
ESDEVENIMENTS

Les dades es conserven durant la gestió del
sorteig en els termes que s’hi estableixin.

HOMENATGES - MENORS

Les dades es conserven, mentre no sol·liciteu
l’exercici dels vostres drets d’oposició o

supressió, o bé sol·liciteu revocar el vostre
consentiment.
VIDEOVIGILÀNCIA

Les imatges es conserven per un màxim de
30 dies i no se cedeixen, llevat que n’hi hagi
l’obligació legal.

CARRERA «DONA SANG»

Les dades són conservades, mentre no
sol·liciteu l’exercici dels vostres drets
d’oposició o supressió, o bé sol·liciteu revocar
el vostre consentiment.

5. Transferències Internacionals
No es fan transferències de dades de caràcter personal fora de la Unió Europea.
6. Decisions automatitzades amb les dades personals
No es fan perfilats ni es prenen decisions automatitzades amb les dades personals que
afectin els interessats.
7. Drets dels interessats en relació amb les dades personals
Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a través de l’adreça de
correu electrònic següent: dpd@fbstib.org.
A més, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat, en els termes legals, mitjançant un correu electrònic a dpd@fbstib.org, o
dirigint-vos per escrit a l’adreça següent: carrer de Rosselló i Cazador, 20, 07004 Palma
(Illes Balears).
Us heu d’identificar en la mateixa comunicació de sol·licitud, ja sigui per correu
electrònic o adreça física, i hi heu d’indicar:
-

el vostre nom i llinatges
una fotocòpia del vostre DNI o document identificatiu equivalent
el dret que sol·licitau exercir

A més, teniu la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades: www.aepd.es
Quins són els meus drets?
Dret

Contingut

Model

Accés

Dret a obtenir informació sobre si les
vostres dades de caràcter personal són
objecte de tractament, i la finalitat del
tractament que, si escau, se’n fa, així
com la informació disponible sobre

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret d’accés.

l’origen d’aquestes dades i les
comunicacions d’aquestes realitzades o
previstes.
Rectificació

Dret que es modifiquin les vostres
dades que resultin ser inexactes o
incompletes.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret de rectificació.

Oposició

Dret que no es dugui a terme el
tractament de les vostres dades de
caràcter personal, o que aquest cessi en
supòsits determinats.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret d’oposició.

Dret
d’oposició a
les decisions
basades
únicament en
un tractament
automatitzat
de dades

Dret a no sotmetre’s a una decisió que
us afecti jurídicament o de manera
significativa, i que es basi únicament en
un tractament automatitzat de dades
destinat a avaluar determinats aspectes
de la vostra personalitat, com ara el
rendiment laboral, el crèdit, la fiabilitat o
la conducta.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret d’oposició a les
decisions basades
únicament en un
tractament automatitzat
de dades.

Dret a la
limitació del
tractament

Les vostres dades personals només es
poden tractar (excepte la conservació)
amb el vostre consentiment per
formular, exercir o defensar
reclamacions, amb la intenció protegir
els drets d’una altra persona física o
jurídica o per raons d’interès públic de la
UE o d’un determinat estat membre de
la UE. Us han d’informar abans de
l’aixecament d’aquesta limitació.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret a la limitació del
tractament.

Dret de
portabilitat

Dret a rebre les dades personals que us
incumbeixin, que hàgiu facilitat a un
responsable del tractament, en un
format estructurat, d’ús comú i lectura
mecànica, i a transmetre-les a un altre
responsable del tractament sense que
ho impedeixi el responsable a qui les
hàgiu facilitades.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret de portabilitat.

Dret de
supressió

Dret a obtenir, sense dilació indeguda
per part del responsable del tractament,
l’eliminació de les vostres dades
personals, excepte si hi ha l’obligació
legal de conservar-les.

Descarregau aquí el
formulari per exercir el
dret de supressió.

8. Veracitat de les dades
Les dades que s’introdueixen a través dels formularis de la pàgina web i en
la resta de formularis que facilita la FBSTIB es presumeixen veraces. L’usuari ha de
respondre d’aquesta veracitat, i la FBSTIB es reserva l’exclusió dels serveis i activitats
registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions
que escaiguin en dret.

