
POLÍTICA DE PRIVACITAT PLATAFORMA TREBALLA AMB NOSALTRES  

1. RESPONSABLE DE TRACTAMENT 

El responsable de tractament és IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U (IMAGINA MEDIA) amb 
CIF A64200744 i domicili a l'AV. Diagonal, num 177-183, 08018, Barcelona. 
Un dels principals objectius de la Plataforma "Treballa amb nosaltres" (en endavant, la 
Plataforma), accessible a través de la URL https://jobs.mediapro.tv/search és la gestió a nivell 
mundial dels processos de selecció de totes les empreses de relacionades i maximitzar les 
oportunitats dels seus usuaris registrats. Per tant, en els processos de selecció oberts es 
configurarà com a Responsable del Tractament l'entitat que tingui obert el corresponent procés 
de selecció. 

 

II. QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM? 

IMAGINA MEDIA tractarà les dades de caràcter identificatiu, acadèmics, professionals, 
característiques personals, aficions, opinions o estils de vida i qualssevol altra dada que 
haguessis facilitat a través de la Plataforma www.jobs.mediapro.tv o altres plataformes 
professionals com LinkedIn, així com en les diferents proves de selecció efectuades en què hagis 
participat inclosos les relatives a la teva salut. 

 

III. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES? 

(i) Per la tramitació de la selecció de personal a través de proves, test de personalitat, 
entrevistes i valoracions per part dels entrevistadors sobre la idoneïtat i aptitud de la teva 
candidatura per al corresponent lloc de treball, així com per a l'enviament d'ofertes laborals 
segons les categories professionals que el/la candidat/a hagi assenyalat del seu interès a 
l'apartat habilitat a aquest efecte. 

 

(ii) Per a la tramitació i gestió de futurs processos de selecció de qualsevol entitat del Grup 
Mediapro que pots consultar a: : http://entidades.imagina-media.com/ y www.mediapro.tv 
als que s'ajusti teu perfil personal i professional. 
 
(iii) Si un procés de selecció es realitza per a la presentació d'una oferta, per part d'IMAGINA 
MEDIA o alguna de les empreses relacionades, a una licitació o concurs publicat per una tercera 
entitat, organisme o administració (el Licitador), les teves dades seran tractades per seleccionar 
els perfils que s'ajustin als requisits exigits pel licitador per a la prestació dels serveis en els 
corresponents plecs. 
 
Els camps/preguntes indicats amb un asterisc s'han d'emplenar obligatòriament. No facilitar 
aquesta informació o qualsevol altra sol·licitada durant un procés de selecció comporta la 
impossibilitat de gestionar la teva candidatura. 

 

IV. A QUI PODEM COMUNICAR LES TEVES DADES? 

Les teves dades podran ser comunicades a les entitats relacionades, pots consultar-les als 
següents enllaços: : http://entidades.imagina-media.com/ y www.mediapro.tv o, si escau, 
als licitadors, depenent de la candidatura, del procés de selecció obert i en la mesura  en que el 
perfil aportat pugui ser d'interès per a les ofertes de treball d'aquestes. 
 
En ocasions aquestes entitats poden trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països 
que no disposin d'un nivell de protecció de dades equiparat a l'europeu. Per a més informació 
consultar la secció (F) "Transferència internacional de dades" de la present política. 
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V. QUINES BASES LEGITIMEN EL TRACTAMENT DE LES DADES? 

La base del tractament per a la gestió del CV i els processos de selecció és el consentiment del 
candidat de manera que pots revocar-lo en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud 
dels tractaments efectuats amb anterioritat, així com l'interès legítim de IMAGINA MEDIA per a 
la gestió administrativa interna per empreses relacionades. 

 

VI. COM CONSERVEM  LES DADES? 

 

Conservarem el teu CV durant un (1) any des que t'hagis registrat a la Plataforma. 
 
Si el teu perfil és susceptible de ser tingut en compte per IMAGINA MEDIA i les empreses de 
relacionades, transcorregut aquest termini et preguntarem si estàs interessat a seguir registrat a 
la Plataforma, en cas que no fos així es procedirà a la seva eliminació d'aquesta així com de tota 
la informació relacionada a la teva candidatura. 
 
En cas que confirmis que segueixes interessat en estar registrat a 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, en el moment en què hi hagi alguna modificació 
i / o variació d'alguna de les dades aportades, hauràs actualitzar-les a l'apartat relatiu a "El teu 
perfil" dins de la plataforma. 
 
VII. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

IMAGINA MEDIA podrà realitzar transferències internacionals de les teves dades a països 
ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu i, per tant, que no ofereixin un nivell de protecció 
equiparable a l'europeu. Si el candidat s'hagués subscrit a una oferta de treball d'alguna 
d'aquestes empreses o , si en virtut dels interessos i camps inclosos pel Candidat per al registre 
del seu CV, com ara disponibilitat per canviar de residència o viatjar, es considerés que el seu 
perfil s'ajusta a una determinada oferta laboral. En aquest sentit, durant el procés de selecció se 
t'informarà de l'empresa i el país concret per al que és el procés de selecció. 

 

VIII. EXERCICI DE DRETS 

 
Es podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades 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 
necessaris i, si escau, sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, el dret de portabilitat 
o el dret d'oposició a l'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, de manera que no respondrà a altres qüestions diferents). S'ha d'afegir la 
referència "att. Assessoria Jurídica-Processos de selecció " i  indicar la petició en què es concreta 
la sol·licitud. Tot i així, 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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