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AT CANDIDATS I BORSA DE TREBALL 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

 

 

Identitat: EMPORSIS, AIE 

Adreça postal: C. Hospital, 17-19, Planta 2ª, Palamós (17230) 

dpd@ssibe.cat 

Telèfon: 972609261 

Adreça electrònica:  areajuridica@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

Carrer Hospital, 17-19, Planta, 2ª – 17230, Palamós 

dpd@ssibe.cat 

 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

 

 

Dur a terme el procediment de selecció dels candidats a un lloc de treball vacant de la FHP-SSIBE així com, en el seu cas, integrar 

les seves dades a la borsa de treball de la FHP-SSIBE. 
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Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

 

Les dades dels candidats es bloquejaran un cop finalitzat el procés de selecció en el qual haguessin participat i es destruiran al cap 

de d’ un (1) any a comptar des d’aquella data. En cas de voler-los conservar durant més temps caldrà disposar del consentiment 

específic del candidat en aquest sentit. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

 

La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment i mesures precontractuals, de conformitat amb el 

que disposa la lletra a) de l' article 6.1 del RGPD. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 
Entitats del Grup SSIBE o gestionades per empreses del Grup, en el cas que el perfil encaixi amb alguna de les vacants 

disponibles, amb el previ consentiment de l’interessat. 

Davant el requeriment d’una administració, organisme, o autoritat pública en l’exercici de les seves funcions o per donar 

compliment a una obligació legal. 

 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 

 

 

 



    

Model: Pol_003_02_v01_ES_AT_Candidats_borsa_Treball_Addicional; 09/09/2020 

Quines categories de dades tractem ? 

 

Les dades de caràcter personal incloses en aquest fitxer són:  
 

 Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, telèfon i fotografia del rostre, imatge. 

 Dades acadèmiques  i professionals : Expedient professional i titulacions acadèmiques. 

 

 

Quines son les categories d’ interessats? 
 

 Candidats 
 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal mitjançant entrevistes , formularis 

i/o mecanismes de transmissió electrònica. 

 

 


