POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
SERVEI ELCHETAXI
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.

1.

Responsable del tractament
Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx SA (PIMESA), A-03475001.

2.

Domicili del Responsable
Diagonal del Palau, núm. 7, 03202 Elx, rgpd@pimesa.es

3.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
dpo@nunsys.com

4.

Finalitats del tractament
La gestió de les relacions i comunicacions entre PIMESA i els usuaris del Servei Municipal Elche Taxi, sistema de transport compartit en
taxi per a realitzar desplaçaments des del centre urbà de la ciutat fins a les distintes pedanies del terme municipal i viceversa, basats en
intercanvis d’informació, documentació i formalització d’un contracte, relatius a aquest servei municipal, sense que les dades puguen ser
tractades per a cap finalitat distinta.
5. Tipus de dades
Les categories de dades obtingudes de la/les persona/es interessada/es són de caràcter identificatiu, característiques personals i informació
financera.
No es tracten categories especials de dades.
6. Legitimació/Base jurídica
La base legal del tractament és la utilització voluntària del Servei ElcheTaxi, sent d’aplicació el que disposa l’article 6.1.b) del RGPD: “el

tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures
precontractuals”.

El contracte inclou l’alta en el Servei de Transport de Taxi compartit a Elx (ElcheTaxi) i l’acceptació de les seues Condicions d’Ús vigents, en
els seus dos vessants, en línia i presencialment.
Al Servei Municipal de Transport de Taxi compartit a Elx (ElcheTaxi) li és d’aplicació la següent normativa:

Encàrrec com a mitjà propi per a la gestió del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit a Elx “ElcheTaxi”.

Reglament del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit a Elx (ElcheTaxi).

Condicions d’ús del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit a Elx (ElcheTaxi).
Aquests documents estan a disposició en les pàgines web de PIMESA: www.pimesa.es i www.elchetaxi.es
7. Conservació de les dades
Les seues dades personals s'integren en un expedient individualitzat que dona suport al Servei ElcheTaxi, formant part d’un fitxer de
Persones Usuàries de PIMESA, i seran conservades fins que transcórrega un any des que finalitze la prestació d’aquest.
Les dades es conservaran mentre el tractament romanga emparat en les condicions que fonamenten la base jurídica exposada en l’apartat
anterior. Quan no existisca aquesta legitimació, les dades s’eliminaran, bloquejant aquestes.
Les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva de les autoritats i administracions públiques competents, en particular de l’autoritat
de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.
8. Destinataris de les dades
El destinatari de les dades és l’Ajuntament d’Elx com a titular del Servei, PIMESA com a mitjà propi, gestor d’aquest, i les entitats i empreses
necessàries per a la prestació d’aquest Servei.
9. Drets
La/les persona/es interessada/es disposa/en dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte del
tractament de les seues dades personals.
L'exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida a Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx SA (PIMESA),
via correu postal o via correu electrònic que contindrà:
Nom i cognoms de la persona interessada.
Fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que la identifique i, si escau, de la
persona que la represente, llevat que es remeta signat mitjançant certificat o signatura electrònica.
Petició en què es concreta la sol·licitud.
Adreça a l'efecte de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant.
Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.
En la pàgina web https://pimesa.es/es/derechosrgpd estan a disposició els formularis que es podran utilitzar per a exercitar els drets.
Si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD, tindrà dret a presentar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid, telèfon 901 100 099 i lloc web
www.agpd.es
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