
Informació sobre les persones interessades (candidats) en el procés de candidatura (Art. 13 del RGPD) 

Informació sobre les persones interessades 

(candidats) en el procés de candidatura 

(Art. 13 del RGPD)  
   

Organisme responsable  
  

Trobaràs informació important sobre l'autoritat responsable del tractament de les teves dades, 

el nostre delegat de protecció de dades i les dades de contacte en el següent enllaç: 

 

https://www.territory-influence.com/en/imprint/ 

 

 Informació sobre el processament de les dades 

  

Propòsits de l'activitat de processament  

Selecció dels candidats externs adequats per cobrir un plaça vacant.  

  

Base legal de l'activitat de processament  

El processament de les dades és necessari per a l'inici de la relació laboral d'acord amb l'Art. 88 

del RGPD. 

  

(Qualsevol emmagatzematge o transferència de dades a tercers més enllà del procés de 

candidatura actual requereix el consentiment explícit de l'interessat, d'acord amb l'Art. 6, 

paràgraf 1 del RGPD, que compleix amb els requisits de consentiment d'acord amb l'Art. 7, 

paràgrafs 1-4 del RGPD). 

  

Categories dels destinataris  

Interna (departament intern: departament de personal, superiors, gerència). 

  

Transferència de dades a un tercer país  

Les dades no es transferiran a tercers països. 

  

 

Informació addicional  
  

Període d'emmagatzematge de les dades personals  

Les teves dades s'emmagatzemaran durant un període d'un any, a partir de la data de la teva 

postulació. Les dades s'eliminaran un cop hagi vençut aquest període, tret que s'hagi signat un 

consentiment per prolongar-ne l'emmagatzematge o que la persona interessada hagi retirat de 

manera expressa el seu consentiment. En aquest sentit, un cop transcorregut el termini 

esmentat, i si vols continuar participant en els processos de selecció del responsable de 

tractament, et demanem que ens enviïs novament les teves dades.  
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Drets de la persona interessada respecte de les seves dades  

D'acord amb l'Art. 15 del RGPD, tens dret a ser informat, per part del responsable del 

tractament, sobre les dades personals que et concerneixen, i també de la correcció (Art. 16 del 

RGPD), la cancel·lació (Art. 17 del RGPD) i la limitació del processament (Art. 17, paràgraf 1 del 

RGPD). A més a més, pots exercir el dret d'objecció contra el processament (Art. 21 del RGPD) i 

el dret de no transferència de les teves dades personals (Art. 20 del RGPD).  

  

Si vols exercir aquests drets sobre les teves dades personals, has de contactar amb l'encarregat 

de protecció de dades esmentat anteriorment en aquest document.  

  

Dret de reclamació  

Tens dret a presentar una reclamació davant l'autoritat supervisora competent.  

  

Obligació de facilitar les dades personals  

La persona interessada està obligada a facilitar les dades personals necessàries.  

  

Conseqüències de no facilitar les dades personals 

La persona no podrà ser contractada.  

  

Presa de decisions automatitzades 

No hi ha presa de decisions o de perfils automatitzats.  

  

 


