
POLÍTICA DE PRIVACITAT PLATAFORMA TREBALLA AMB NOSALTRES 
 

QUINA INFORMACIÓ CONTÉ AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT? 

 
IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. ha redactat aquesta Política de Privacitat per a informar-te d'una 

forma clara i ordenada sobre el tractament que realitza de les teves dades personals i quins són els teus 

drets quan et registres en Plataforma https://jobs.mediapro.tv, apliques la teva candidatura a una oferta de 

treball i participes en processos de selecció. Es divideix en els següents apartats: 

 
I. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

II. QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM? 

 
a) Les dades personals que ens facilites quan et registres en la Plataforma, apliques la teva 

candidatura a una oferta de treball concreta o durant un procés de selecció. 

b) Informació que recopilem dels nostres candidats. 

 
III. PER A QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES? 

IV. A QUI PODEM COMUNICAR LES TEVES DADES? 

V. QUINES BASES LEGITIMEN EL TRACTAMENT DE LES DADES? 

VI. QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES? 

VII. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

VIII. QUINES MESURES DE SEGURETAT TENIM IMPLEMENTADES? 

IX. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS? 

 
I. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT? 

El responsable del tractament és IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. (d'ara endavant, IMAGINA 

MEDIA) amb CIF A64200744 i domicili a Av Diagonal, Num.177-183, 08018, Barcelona.  

Un dels principals objectius de la Plataforma https://jobs.mediapro.tv (d'ara endavant, la Plataforma), és la 

gestió a nivell mundial dels processos de selecció de totes les Entitats relacionades que pots consultar als 

següents enllaços (www.mediapro.tv, http://entitats.imaginamedia.com/). Per tant, en els processos de 

selecció oberts es configurarà també com a Corresponsable del Tractament l'entitat que tingui obert un 

procés de selecció. 

 
II. QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM? 

Les dades personals que tractem depenen en gran mida del mitjà que utilitzis per a registrar la teva 

candidatura, si el teu perfil s'ajusta a una oferta de treball concreta i la fase en què es troba la teva 

candidatura dins d'un procés de selecció; la dividim en dos tipus: 

 

a) Les dades personals que ens facilites quan et registres a la Plataforma, apliques la 

teva candidatura a una oferta de treball concreta o durant un procés de selecció. 

 

Les dades personals que tractem són aquelles que ens facilites mitjançant el teu registre a la Plataforma, 

quan apliques a una oferta de treball o participes en un procés de selecció, i, en concret: 

- Dades identificatives: nom, telèfon, DNI/NIE/Passaport o document equivalent, adreça postal, 

email i imatge. 

- Dades relatives a característiques personals: data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, 

llengua materna. 

- Circumstàncies socials: si disposes d'un automòbil i llicència per a conduir, disponibilitat per a 

canviar de domicili, viatjar i les teves aficions. 



- Acadèmics i professionals: formació, titulacions, experiència professional, nivell d'idiomes i 

coneixements (informàtics, material tècnic i de l'àmbit laboral al qual es faci referència). 

- Detalls de l'Ocupació: professió i lloc de treball. 

- Expectatives professionals i salarials. 

- Dades econòmiques i d'assegurances: salari, beneficis patrimonials. 

- Dades de salut (diversitat funcional). 

 

Una vegada finalitzat el procés de selecció, sol·licitarem al candidat seleccionat per a un determinat lloc 

de treball, les dades necessàries per a formalitzar la contractació i, en concret, les dades relatives al 

número de la seguretat social (o document equivalent segons el país on es realitzi la contractació) i el 

compte bancari. 

 

Els camps/preguntes indicats amb un asterisc a la Plataforma són d'emplenament obligatori. No facilitar 

aquesta informació o qualsevol altra sol·licitada expressament durant un procés de selecció comporta la 

impossibilitat de gestionar la teva candidatura.  

 

b) Informació que recopilem dels nostres candidats. 

(i) Recopilem, de manera automàtica, dades relacionades amb el registre i ús de la Plataforma 

i en concret: la data en la qual un candidat aplica a una oferta i la data i hora de l'últim accés 

a la Plataforma. 

 

(ii) Si decideixes registrar-te a la Plataforma a través de l'opció “Iniciar la sol·licitud amb LinkedIn”, 

la informació que permetis a LinkedIn compartir amb nosaltres es buidarà a la Plataforma 

automàticament. 

 

IMAGINA MEDIA també publica ofertes de treball concretes en plataformes de cerca d'ocupació. Si et 

registres en una d'aquestes ofertes, la plataforma ens enviarà les dades personals que hagis aportat en 

aplicar a una candidatura, tal com es descriu en l'apartat II a) d'aquesta Política.  

LinkedIn i les plataformes de cerca d'ocupació són alienes a IMAGINA MEDIA, per això, et recomanem que 

consultis la seva Política de Privacitat amb caràcter previ a l'enviament de les teves dades personals. 

 

(iii)  Així mateix, en els processos de selecció realitzem entrevistes, test de personalitat, proves 

tècniques i/o proves psicotècniques, per la qual cosa a partir d'aquests coneixerem característiques relatives 

a la personalitat dels candidats: el seu nivell de responsabilitat professional, capacitat per a treballar en 

equip, disposició, adaptació al canvi, els seus coneixements i la seva idoneïtat per a un determinat lloc de 

treball. 

 
III. PER A QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES? 

 

(i)  Tractem les dades relacionades amb el registre i ús de la Plataforma dels candidats i les 

candidatures presentades a una oferta de treball per a: (a) conèixer l'ús que les persones fan de la nostra 

Plataforma i verificar el seu correcte funcionament, (b) conèixer quants candidats han aplicat a una oferta i 

determinar quan tancar-la i iniciar el procés de selecció, (c) conèixer el perfil professional de les persones 

registrades per a determinar quan hem de publicar una determinada oferta  altres plataformes de cerca 

d'ocupació, (d) saber quan hem d'eliminar les seves dades; per a més informació consultar la secció (VI) 

“Quant de temps conservem les teves dades?” d'aquesta Política de Privacitat. 

 

(ii)  Per al registre a la Plataforma, la selecció de personal i l'enviament d'alertes sobre noves ofertes 

laborals. 

 



(iii)  Per a complir amb el nostre Pla d'Igualtat, les obligacions legals en matèria d'Igualtat i la protecció 

de dades personals. 

 

(iv)  La contractació del candidat que hagi estat seleccionat per un determinat lloc de treball 

 
IV. A QUI PODEM COMUNICAR LES TEVES DADES? 

Les teves dades seran comunicades a les entitats relacionades amb IMAGINA MEDIA, que pots consultar 

en els següents enllaços: http://entidades.imagina-media.com / i www.mediapro.tv (d'ara endavant , les 

Entitats Relacionades), que tinguin un procés de selecció obert al qual s'ajusti el teu perfil o t'hagis presentat 

com a candidat.  

Les dades dels candidats seleccionats, en un procés de selecció obert, per a la presentació a una licitació 

o concurs públic per part de IMAGINA MEDIA o les Entitats Relacionades, seran també comunicats a l'òrgan 

licitador si són sol·licitats per aquest.  

Els tercers esmentats poden trobar-se en països que no disposin d'un nivell de protecció de dades equiparat 

a l'europeu. Per a més informació consulta la secció (VII) “Transferència internacional de dades” de la 

present Política. 

 
V. QUINES BASES LEGITIMEN EL TRACTAMENT DE LES DADES? 

 
Les bases que legitimen el tractament de les dades personals són: 

i. El consentiment atorgat pels candidats per al registre a la Plataforma, així com en les ofertes 

de treball publicades i mitjançant la configuració d'alertes. El consentiment es pot revocar en 

qualsevol moment a través de la secció “Opcions” -> “Alertes de lloc” o bé a través de les 

direccions de contacte assenyalades a l'apartat (IX), “Quins són els teus drets?”, si bé, això 

no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.  

ii. L'interès legítim de IMAGINA MEDIA per a la gestió administrativa interna amb les Empreses 

Relacionades i per a conèixer l'ús que les persones fan de la nostra Plataforma, verificar el 

seu correcte funcionament i gestionar els processos de selecció.  

iii. El compliment de les obligacions legals relatives a la conservació de les dades personals 

establertes en el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en matèria d'igualtat establertes en la 

Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes el Reial decret 901/2020, pel 

qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre.  

iv. La relació precontractual amb l'interessat, una vegada acabat el procés de selecció, per a la 

seva incorporació en IMAGINA MEDIA o en alguna de les empreses relacionades. 

 
VI. QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES? 

 

Conservarem el teu CV i el teu Perfil durant un (1) any des que t'hagis registrat a la Plataforma.  

Si transcorregut aquest any no has accedit a la Plataforma, et preguntarem si estàs interessat en seguir 

registrat en aquesta, en cas que no confirmis expressament el teu interès a seguir registrat procedirem a 

eliminar les teves dades personals i tota la informació relativa a la teva candidatura. 

En cas que confirmis que segueixes interessat a estar registrat en la Plataforma, et demanarem que ens 

confirmis que la informació que ens has facilitat està actualitzada o, si escau, que procedeixis a la seva 

actualització. No obstant això, en el moment en què hi hagi alguna modificació i/o variació en qualsevol de 

les dades aportades, hauràs d'actualitzar-les en l'apartat relatiu a “El teu perfil” dins de la plataforma.  

Quan participis en un procés de selecció, les dades aportades durant aquests i els relatius a les entrevistes 

i test de personalitat, proves tècniques i/o proves psicotècniques, s'eliminaran transcorregut un (1) any des 

de que acabi el procés. 

 

http://entidades.imagina-media.com/
http://www.mediapro.tv/


 

 
VII. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

IMAGINA MEDIA realitza transferències internacionals de les teves dades a països situats fora de l'Espai 

Econòmic Europeu i que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l'europeu, si et subscrius a una 

oferta de treball d'alguna empresa situada en aquests països o, si en virtut dels interessos i camps inclosos 

per al registre del teu CV, relatius a la teva disponibilitat o interès per a canviar de residència o viatjar, el 

teu perfil s'ajusta a una determinada oferta laboral. En aquest sentit, durant el procés de selecció 

t'informarem de l'empresa i el país concret per al qual és el procés de selecció.  

IMAGINA MEDIA implementa les salvaguardes apropiades mitjançant la celebració d'acords de 

transferència de dades amb les Entitats Relacionades de conformitat amb les Clàusules contractuals tipus 

aprovades per la Comissió Europea. 

 

VIII. QUINES MESURES DE SEGURETAT TENIM IMPLEMENTADES? 

IMAGINA MEDIA té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a 

garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no 

autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, de la naturalesa de les dades emmagatzemades i 

dels riscos al fet que estan exposats. 

Per a garantir la confidencialitat de la informació i la protecció de les dades personals necessitem la 

col·laboració dels Usuaris i, per a això, és essencial que es protegeixi la contrasenya per a accedir a la 

Plataforma i l'ordinador o dispositiu amb el qual s'accedeix a aquesta, per a evitar l'accés no autoritzat de 

tercers.  

IMAGINA MEDIA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el 

respecte a la privacitat de les dades. 

 

IX. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS? 

Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, retirar el teu consentiment en qualsevol 

moment, i sol·licitar l'accés a les dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva 

supressió quan les dades ja no siguin necessàries i, en el seu cas, sol·licitar la limitació del tractament 

d'aquests, el dret de portabilitat o el dret d'oposició bé, a Av. Diagonal 177-183, 

08018, Barcelona o mitjançant correu electrònic: dpd@mediapro.tv, (aquesta adreça únicament està 

destinada a qüestions relacionades amb la protecció de dades, per la qual cosa no es respondrà a altres 

qüestions diferents) amb la referència “att. Assessoria Jurídica-Processos de selecció”, indicant la 

petició en què es concreta la sol·licitud. No obstant això, es podran denegar aquelles sol·licituds que 

siguin especialment infundades o excessives. Així mateix, t'informem del dret a presentar una 

reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'autoritat de control de protecció 

de dades que correspongui. 
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