MEMÒRIA ANUAL DE CAPTURES
La memòria de captures ha d'incloure TOTES LES CAPTURES efectuades al vedat durant temporada
corresponent; ha d'incloure també les que determinats caçadors hagin de comunicar o comunicat
individualment a l'administració pel seu compte, en l'àmbit de permisos i autoritzacions especials (tords a
coll, perdiu amb reclam, cabres amb cans i llaç, autoritzacions de control d'espècies, etc.). També ha de
tornar incloure les comunicacions de captures parcials efectuades abans de la fi de la temporada de caça
(com les dels dies especials de control de tudó abans de la mitja veda, si n'hi ha) així com les amollades i
repoblacions abans i durant la caça als efectes de l'article 2.2.b de la resolució anual de vedes
MATRICULA DEL VEDAT: PM -

TEMPORADA

NOM DEL VEDAT

MUNICIPI

TITULAR DEL VEDAT

DNI DEL TITULAR DEL VEDAT
Captures durant la temporada
ESPECIE
Conill

Mitjana de caçadors
por jornada

CAPTURES Nº JORNADES ESPECIE
Tord burell

CAPTURES Nº JORNADES

Llebre

Collverd

Perdiu

Siulador

Guàtlera

Coer

Faisà

Sel·la rossa

Tudó

Sel·la blanca

Colom salvatge

Cullerot

Tórtora turca

Griseta

Cega

Moretó capvermell

Estornell

Moretó de plomall

Tord

Cegall

Tord cellard

Fotja

Grívia

Cabra

Tórtora salvatge
Repoblacions y amollades
ESPECIE

AMOLLADES

Control de predadores
REPOBLACIONS
CRIA ( febrer - març)

ESPECIE
NÚM CAPTURES
Moix:
Gàbia
Escopeta
assilvestrat
Gavina comú
Altres

Lloc i data
Signatura
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Observacions:

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que estableixen el 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 respecte al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us
informam que:
1. Les dades que contingui aquesta sol·licitud, la documentació que s’hi adjunti i/o la documentació que es
generi a partir d’aquesta, es tractaran dins aquest expedient i també amb finalitat estadística pel seguiment
de la pressió de caça i de l'estructura del sector cinegètic. Aquestes dades serveixen, per una banda, per
concedir en cada cas, les autoritzacions, permisos i llicències previstes en la Resolució anual de vedes; per
a la realització i control estadístic del sector cinegètic, i, si n’és el cas, per dur a terme la tramitació dels
expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de caça.
2. La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.c) del RGPD, en tant tractament necessari pel
compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament de conformitat amb els articles 29,
32 i 39 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, amb el Reglament 1/2012 del Consell
Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovats definitivament el dia 9
de febrer de 2012 (BOIB, núm. 30, de 25 de febrer de 2012), i amb els articles 16.4 i 59 de las Llei 39/2015,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Cessions de les dades previstes: No es preveu la cessió de dades a tercers excepte obligació legal o
interès legítim d'acord amb el RGPD, ni estan previstes transferències a tercers països ni a organitzacions
internacionals.
4. Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els
seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no
inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix el Reglament general de protecció de dades) davant del Consell de Mallorca, Departament de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (Carrer General Riera, 111. Edifici
Llar de la Joventut. CP 07010 Palma).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes,
la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la reclamació de tutela de drets
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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