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Per favor, llegeixi-la detingudament. Hi trobarà informació important sobre el tractament de les 
seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria d’utilització 
de càmeres de vigilància per les Forces i Cossos de Seguretat a llocs públics.    

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política en qualsevol moment amb motiu de 
decisions internes, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té 
dubtes o necessita qualsevol aclariment en relació a aquesta Política o als seus drets, pot 
contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.  

Qui és el responsable del tractament? 

El responsable del tractament de les seves dades és l’Ajuntament de Manacor, amb domicili al 
Carrer d'es Convent, s/n, 07500 Manacor, Illes Balears i correu electrònic dpd@manacor.org.   

Quina informació personal obtenim?  

Les dades que tractem són les que s'obtenen de les càmeres de videovigilància instal·lades a 
zones públiques del municipi de Manacor.  

Per a què tractem les seves dades?  

Tractarem les dades captades amb finalitats de contribuir a assegurar la convivència ciutadana, 
l'erradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i espais públics, així com de prevenir 
la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la seguretat pública. 

Quant temps conservarem les seves dades?  

Les dades seran cancel·lades en el termini màxim d'un mes comptat a partir del moment en què 
van ser captades, sense perjudici de que estiguin relacionades amb infraccions penals o 
administratives greus o molt greus en matèria de seguretat pública, amb una recerca policial en 
curs o amb un procediment judicial o administratiu obert.  

Base jurídica dels tractaments.  

La base jurídica per al tractament de les dades captades a través del sistema de càmeres de 
vigilància fixes és l’exercici de poders públics atorgats per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, 
per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat en 
llocs públics i el Reglament que la desenvolupa.  

A qui podem comunicar les seves dades?   

No es comunicaran les seves dades a tercers, excepte amb empara legal. En aquest darrer cas, 
si escau, i en aplicació de l’article 19 del Reglament que desenvolupa la Llei orgànica 4/1997, de 
4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de 
Seguretat en llocs públics, comunicarem les seves dades a l’Autoritat judicial.  

Quins són els seus drets?   

Si considera raonadament que la seva imatge figura a les gravacions realitzades a través de les 
càmeres de vigilància fixes instal·lades a zones públiques del municipi de Manacor, té dret a 
sol·licitar l’accés a les imatges així com la seva cancel·lació al responsable de la custòdia les 
imatges captades, és a dir l’Ajuntament de Manacor.  

 
Per exercir els seus drets haurà de remetre una sol·licitud per correu postal o electrònic, a 
l’Ajuntament de Manacor, indicant, el dia, hora i lloc en què presumiblement va ser gravada la 



   
 

 

seva imatge, en aplicació del que disposa el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei 
Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la que es regula la utilització de videocàmeres per les Forces 
i Cossos de Seguretat en llocs públics. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada d'una còpia 
del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que l’identifiqui i de 
fotografies, preferentment de cos sencer, i en tot cas de la cara.  

 


