
  
 

 

 

 

 

 

NÚM. DE REGISTRE: NÚM. DE PROPOSTA: 

PERSONA/ENTITAT/ORGANISME/INSTITUCIÓ QUE FORMULA LA PROPOSTA 

 

PERSONA DE CONTACTE 

NOM: 

TELÈFON: MÒBIL: FAX: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

ADREÇA PER A NOTIFICACIONS: 

PERSONA O ENTITAT PROPOSADA AL PREMI RAMON LLULL 2020 

Nom/identificació: 

Adreça social: Adreça per a notificacions: 

Localitat: CP: Municipi: 

Tipus d'entitat: 

 EMPRESA   CORPORACIÓ 

 ASSOCIACIÓ   FUNDACIÓ 

 PERSONA FÍSICA   D'ALTRES: 
  

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Telèfon: Mòbil: Fax: Correu electrònic: 

BREU DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MÈRITS QUE ACREDITEN LA CANDIDATURA PRESENTADA 

* Biografia de la persona o entitat en la qual constin raonadament i suficientment els mèrits que la fan mereixedora de la distinció. 
 

La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 

També es pot utilitzar qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 

Palma, ...... d .................................... de 2019 

 

Signatura 

 

 

 

CANDIDATURES ALS PREMIS RAMON LLULL 2020 



  
 

 

 

 

 

Informació sobre protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest formulari 

de presentació de candidatura al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. 

Finalitat del tractament i base jurídica: concessió del Premi Ramon Llull del Govern de les Illes 

Balears, d’acord amb el que preveu el Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi 

Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. 

Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la 

Conselleria de Presidència. 

Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi 

hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD. 

Termini de conservació de les dades personals: Indefinit.  

Existència de decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació amb les 

persones afectades pels tractaments. 

Transferències de dades a tercers països: no hi ha transferències de dades a tercers països en 

relació amb les persones afectades pels tractaments.  

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot 

exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de 

portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el 

consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del 

tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria 

de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica). 

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini 

d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (AEPD). 

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la 

CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça 

electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es. 

 

 

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/
mailto:protecciodades@dpd.caib.es

