Clàusula informativa i de consentiment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ga·
rantia dels drets digitals, i en 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 pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, i en la resta de disposicions aplicables,
us informam que les dades de caràcter personal i l’adreça
de correu electrònic contingudes en la sol·licitud de la Tar·
geta Gent Gran −i imprescindibles per prestar el servei sol·
licitat−, les tractarà el Consell Insular de Mallorca per gesti·
onar la Targeta Gent Gran i enviar comunicacions d’interès i
necessàries per executar-la.
La legitimació del tractament pot basar-se en el consenti·
ment de les persones interessades i/o en la necessitat per
prestar serveis per executar la Targeta Gent Gran i/o en el
compliment d’una obligació legal.
Les dades obtingudes només seran objecte de cessió, si es·
cau, amb el consentiment previ de la persona interessada
o en compliment d’una obligació legal amb la finalitat que
recull la normativa.
Podreu exercitar els drets d’accés, de rectificació, de su·
pressió, de limitació i/o d’oposició al tractament i a la por·
tabilitat de les dades, en la forma que preveu la legislació
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, da·
vant l’òrgan responsable del fitxer. Si no sabeu de quin òr·
gan es tracta, podreu enviar la sol·licitud al correu electrònic:
promociosociocultural@conselldemallorca.net.
Així mateix, teniu el dret de presentar una reclamació da·
vant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si conside·
rau que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Presentar la sol·licitud per obtenir la Targeta suposa que au·
toritzau el Consell de Mallorca perquè obtengui d’ofici els do·
cuments que l’han d’acompanyar (DNI, certificat d’empadrona·
ment, justificant de la pensió si teniu entre 60 i 64 anys). Si
denegau el permís expressament, hauríeu d’aportar la docu·
mentació esmentada.

Sol·licitud Targeta Gent Gran
Dades de la persona sol·licitant
Pensionista entre 60 i 64 anys

65 anys o més
Llinatge 1

Llinatge 2

Localitat

Telèfon fix

Municipi

Província

Telèfon mòbil a/e (adreça electrònica)

Domicili (c/pl./av., núm. i porta)
Localitat

Municipi

Província

Documentació que s’adjunta
Fotocòpia de DNI/NIE
Certificat d’empadronament
Justificant de la pensió, si teniu entre 60 i 64 anys
DECLAR, sota la meva responsabilitat: que les dades que fi·
guren en aquesta sol·licitud són certes i, per això, AUTORITZ el
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, perquè
les comprovi.
SOL·LICIT: que em concediu la Targeta Gent Gran.
Les dades personals recollides en aquest document seran trac·
tades d’acord amb el Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Pro·
tecció de Dades. Podreu exercir, davant la persona responsable
del tractament, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i
limitació del tractament, entre d’altres.
,
Signatura

d

DNI

Què és la Targeta Gent Gran?
És una targeta gratuïta, personal i intransferible, que facilita a
la gent gran l’accés a serveis de caràcter sociocultural i a co·
merços d’arreu de Mallorca per potenciar la màxima llibertat,
activitat, integració social i una qualitat de vida òptima.
La Targeta Gent Gran dóna dret a les persones beneficiàries
a gaudir d’una infinitat d’avantatges i de descomptes en
àmbits tan variats com: l’oci i la cultura, la salut, la imatge i
el benestar personal, i els esports, entre molts d’altres.

Dades a efectes de notificacions

CP

Toni Ballador

Nom

Data de naixement Domicili (c/pl./av., núm. i porta)
CP

Amb la Targeta Gent Gran
gaudiràs de molts avantatges

de 20

Reconeixereu els establiments amics de la Targeta Gent
Gran gràcies al distintiu homologat pel Consell de Mallorca
que els identifica com a membres del programa.
Actualment, ja hi ha diversos serveis i establiments que
ofereixen un ventall ampli d’avantatges i descomptes a to·
tes les persones beneficiàries de la targeta, i es preveu que
se n’hi adhereixin més. Per tenir la informació actualitzada
mensualment dels serveis i comerços inscrits, així com del
tipus de descompte que fan, podeu consultar el catàleg de
la Targeta Gent Gran en el web del Consell de Mallorca.
web.conselldemallorca.cat

Qui la pot demanar?
Poden demanar la targeta les persones que compleixen els
requisits següents:
• Empadronades a qualsevol municipi de Mallorca i te·
nen 65 anys o més.
• Empadronades a qualsevol municipi de Mallorca, tenen
entre 60 i 64 anys i són pensionistes per alguna de les
situacions següents:
»» Jubilació
»» Incapacitat permanent
»» Viudetat

Com es pot aconseguir?
Per ser-ne beneficiaris, heu d’aportar la documentació se·
güent:
•
•
•
•

Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada i signada
Fotocòpia del DNI o NIE
Certificat d’empadronament
Còpia del justificant de la pensió, si teniu entre 60 i 64 anys

La sol·licitud d’inscripció es pot obtenir als centres soci·
oculturals d’Inca i de Manacor, a la Direcció Insular de Pro·
moció Sociocultural o a través de la Seu electrònica del
Consell de Mallorca.
seu.conselldemallorca.net

On us la podeu fer?
De manera presencial:
• Centre sociocultural d’Inca, c/ del Bisbe Llompart, 56,
07300 Inca
• Centre sociocultural de Manacor, c/ de Pius XII, 5, 07500
Manacor
• Direcció Insular de Promoció Sociocultural, c/ del Palau
Reial, 1, 4a planta, 07001 Palma
La targeta es lliurarà en persona.
Al registre de qualsevol Administració pública o a les ofi·
cines de Correus:
Enviant la sol·licitud emplenada i signada juntament amb
la documentació corresponent a la Direcció Insular de Pro·
moció Sociocultural.
La targeta s’enviarà per correu ordinari a la persona titular.

Què més heu de saber de la targeta?
• No s’ha de renovar.
• S’han de mantenir les dades actualitzades i comunicar
els canvis de circumstàncies al Departament de Partici·
pació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca.
• En podeu demanar una de nova si la perdeu o si es
deteriora.

