
EPIGRAFE INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL TRACTAMENT DE CURRICULUM 

VITAE 

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: 

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. - CIF: 

B07685779 Dir.postal: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA 

Telèfon: 971403000 Correu electrònic: PGOMEZ@MULTICINESPORTOPI.ES. 

Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:wwwprotecmir.com / Email: 

protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D'EXHIBICIÓ 

CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de dur a terme 

una selecció de personal i que el sol·licitant participi en els processos selectius laborals 

de l'empresa. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la 

relació amb l'Entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 

2 anys a partir del seu consentiment. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les 

seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licita. Existeix l'obligació de facilitar 

les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà participar en el procés selectiu de 

l'Entitat. 

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha 

previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, 

garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.  

DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMPANYIA BALEAR 

D'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. estem tractant dades personals que els concerneixen. Les 

persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 

rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió 

quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser 

recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 

tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la 

defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat 

de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el propi 

interessat 


