
POLÍTICA DE PRIVADESA, CURRÍCULUMS
Per favor llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades
personals i els drets que vos reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa
en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com poder complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si
teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment respecte a la nostra política de privadesa o els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres
mitjançant el canals que s’indiquen més avall. 
Podeu sol·licitar una còpia d’aquesta política per la seva conservació.
Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i vertaderes i vos comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol
modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, vos comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i
a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Responsable:  CENTRE INTERNACIONAL D’EDUCACIÓ, S. COOP.
Direcció postal: Carrer de l'Arner, 3, 07013 Palma (Illes Balears)
Telèfon:  971 60 64 99
Correu electrònic:  cide@cide.es

Perquè tractarem les vostres dades? Tractarem les vostres dades personals per a la gestió del nostre procés de selecció de personal i
gestió de recursos humans.

Quant de temps conservarem les vostres dades? Els currículums que  se’ns faciliten seran incorporats a la nostra borsa de treball per ser
considerats en futurs processos de selecció. Seran conservats un any a comptar des de la seva darrera actualització i mentre els candidats
no en sol·licitin la  supressió.  Sense perjudici  de la conservació de currículums en la borsa de treball,  els expedients  de selecció es
cancel·laran l’any de la finalització del procés. 

Base jurídica dels tractaments. La base jurídica per al tractament de les dades de currículums és el consentiment implícit dels interessats
que voluntàriament entreguen el seu currículum per participar en els processos de selecció de personal de l’entitat. 
 
A qui podem comunicar les dades? No es cediran les dades, només en cas d’obligació legal.

Quins són els vostres drets? 
Teniu dret a obtenir confirmació de si estam tramitant o no les vostres dades i, en tal cas, accedir-hi. Podeu igualment sol·licitar que les
vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la
supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals varen ser recollides.
 
En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En tal cas, només tractarem les dades
afectades per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les
vostres  dades.  En aquest  cas  deixarem de  tractar  les  dades,  menys per  motius  legítims imperiosos que  prevalguin  sobre  el  vostres
interessos, drets i llibertats, o per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Vos informam que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals vos reconeix igualment el dret a la portabilitat de les dades. 

Per exercir els vostres drets haureu d'enviar-nos una sol·licitud acompanyada d’una còpia del document nacional d’identitat o un altre
document vàlid que vos identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat ‘Qui és el responsable del tractament
de les vostres dades’ 

Podreu obtenir més informació dels vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Llegit i conforme: 

Nom i llinatges: __________________________________________________________ DNI: ___________________________
Data i lloc:

Signatura:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

