Informació addicional sobre Protecció de Dades
Qui és el Responsable de tractament de les seues dades?
Identitat: Caixa Popular - *Caixa Rural C.C.V
Adreça: Avgd. Juan de la Cierva 9 46980 Paterna ( València)
Telèfon: 961318282
Correu electrònic: info@caixapopular.es
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo_caixapopular@caixapopular.es
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
Els tractaments són necessaris para:
Realitzar la selecció de personal en els diferents llocs oferits per Caixa PopularCaixa Rural C.C.V, per a açò es podran realitzar perfils no automatitzats, amb la finalitat
de seleccionar al millor candidat per al lloc.
No elaborarem un “perfil comercial”, sobre la base de la informació facilitada. No
es prendran decisions automatitzades.
Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini d'un any i sempre
que l'usuari no exercite algun dels drets que legalment li emparen.
Quin és la legitimació per al tractament de les seues dades?
La base per al tractament de les seues dades és el consentiment voluntàriament donat
i l'interès de *Caixa Popular- *Caixa Rural C.C.V. en l'anàlisi de les dades
proporcionades dins del procés de selecció.
La comunicació de les seues dades personals és un requisit necessari, de manera que
l'incompliment d'aquesta obligació tindrà com a conseqüència la impossibilitat de
participar en el procés de selecció.
A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les dades únicament es tractaran pel responsable, i no es realitzaran cessions de dades
a tercers.
Seran també destinataris els proveïdors del responsable amb els quals calga contractar
la prestació d'algun servei, però açò serà farà sempre amb contractes i garanties
subjectes als models aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets en relació amb el
tractament de les seues dades:
1.
Dret d'accés: conèixer què tipus de dades estem tractant i les característiques
del tractem que estem duent a terme.
2.
Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seues dades per ser
aquests inexactes, no veraços o desactualitzats

3.
Dret de portabilitat: per a obtenir una còpia d'un format interoperable de les dades
que estan sent tractats. Dret a la limitació del tractament en els casos arreplegats en la
Llei.
4.
Dret a oposar-se a la presa de decisions automatitzades.
5.
Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament
ja no resulte necessari.
6.
Dret d'oposició: sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions
comercials en els termes abans assenyalats.
7.
Dret a revocar el consentiment prestat.
8.
Dret a interposar una reclamació enfront de l'autoritat de control (a Espanya
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades).
Per a l'exercici de qualsevol d'aquests
dpo_caixapopular@caixapopular.es
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