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CLÀUSULA COL·LEGIATS 
 
PALMA DE MALLORCA, a  de   de 20 

 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem 

que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COL·LEGI OFICIAL DE 

DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DELS ILLES BALEARS amb CIF 

Q0768006I i domicili social situat en BERENGUER DE TORNAMIRA 9 1 2 07012, PALMA DE MALLORCA 

(ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser col·legiat. En 

compliment amb la normativa vigent, COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I 

LLETRES I EN CIENCIES DELS ILLES BALEARS informa que les dades seran conservades durant EL 

PERÍODE LEGALMENT ESTABLERT 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: 

bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la 

comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels 

serveis. 

Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de COL·LEGI OFICIAL DE 

DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DELS ILLES BALEARS, dirigint-se per 

escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. 

COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DELS ILLES 

BALEARS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, 

limitada, exacta i actualitzada. És per això que COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN 

FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DELS ILLES BALEARS es compromet a adoptar totes les mesures 

raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, 

rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter 

personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça 

postal indicada més amunt o al correu electrònic Secretaria@cdlbalears.es. 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 
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CLÁUSULA COLEGIADOS 

 
PALMA DE MALLORCA, a ..... de ....................... de 20…. 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COL·LEGI OFICIAL DE 

DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE LES ILLES BALEARS con CIF 

Q0768006I y domicilio social sito en BERENGUER DE TORNAMIRA 9 1 2 07012, PALMA DE MALLORCA 

(ILLES BALEARS), con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser colegiado. En 

cumplimiento con la normativa vigente, COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I 

LLETRES I EN CIENCIES DE LES ILLES BALEARS informa que los datos serán conservados durante EL 

PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO 

 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: 

bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 

comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 

 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación 

de los servicios. 

 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COL·LEGI OFICIAL DE 

DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE LES ILLES BALEARS, dirigiéndose 

por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

 

COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE LES ILLES 

BALEARS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 

limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN 

FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE LES ILLES BALEARS se compromete a adoptar todas las medidas 

razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 

sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

SECRETARIA@CDLBALEARS.ES. 

 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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