PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT
Aquesta pàgina recopila la documentació i la informació relatives a la protecció de dades i la seguretat de la informació de la Policia Local d'Inca.
Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal
 Nom i dades de contacte del responsable del tractament de dades de caràcter personal:
 Ajuntament d'Inca
 CIF P0702700F
 Domicili: plaça d'Espanya, s/n, 07300, Inca
 Dades de contacte del responsable de protecció de dades: policia@incaciutat.com.

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679
i en la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, s’inclou el Registre d'Activitats
de Tractament de l'Ajuntament d'Inca, referit a la Policia Local:

 TRACTAMENT: GESTIÓ POLICIAL

Codi d'inscripció a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: 2101680826.
De conformitat amb el que disposen el Reglament general de protecció de dades (UE)2016/679 i la
normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, us comunicam que:
1. El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l'Ajuntament
d'Inca, titular del CIF P0702700F, amb domicili a la plaça d'Espanya, s/n, 07300 Inca.
2. Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de l'Ajuntament són:

policia@incaciutat.com.
3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió administrativa d’accidents de
trànsit, atestats, avisos rebuts, objectes perduts, intervenció policial, control i notificació
d’infraccions de circulació, enregistrament de comunicacions telefòniques, gestió de
recaptació, gestió econòmica i de procediments administratius.
4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del
règim local.
5. La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de
17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
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6. Cessions de les dades previstes: autoritat judicial i policia judicial.
7. Podreu exercir, en els casos i la forma previstos a la legislació vigent, els drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat a la Secretaria de
l'Ajuntament d'Inca.
8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
Podeu trobar més informació a la seva pàgina web: www.agpd.es.

 TRACTAMENT: VIDEOVIGILÀNCIA

Codi d'inscripció a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: 2101680800.
De conformitat amb el que disposen el Reglament general de protecció de dades (UE)2016/679 i la
normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, us comunicam que:
1. El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l'Ajuntament
d'Inca, titular del CIF P0702700F, amb domicili a la plaça d'Espanya, s/n, 07300 Inca.
2. Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de l'Ajuntament són:

policia@incaciutat.com.
3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió administrativa d’accidents de
trànsit, atestats, avisos rebuts, objectes perduts, intervenció policial, control i notificació
d’infraccions de circulació, enregistrament de comunicacions telefòniques, gestió de
recaptació, gestió econòmica i de procediments administratius.
4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del
règim local.
5. La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de
17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
6. Cessions de les dades previstes: autoritat judicial i policia judicial.
7. Podreu exercir, en els casos i la forma previstos a la legislació vigent, els drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat a la Secretaria de
l'Ajuntament d'Inca.
8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
Podeu trobar més informació a la seva pàgina web: www.agpd.es.
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