Nom del fitxer: BASE DE DADES DEL PREMI.
Finalitat i usos previstos: La finalitat del fitxer és la recopilació de informació per a
presentar davant el jurat i que aquest prengui decisions. Els usos previstos són la
consulta històrica dels guardonats i participants i les obres presentades.
Persones o col·lectius dels que s'obtenen les dades personals: Persones o
despatxos d'arquitectura que són proposats per participar-hi al certamen als que
se'ls proporciona les claus d'accés a la base de dades.
Procedència: Dels propis interessats.
Procediment de recollida de les dades: Els interessats en rebre les claus d'accés
omplen els formularis amb les seves dades.
Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: Base de dades dels
guardonats i participants al concurs bianual que des de l'any 1988 atorga la
Fundació. El sistema informàtic o aplicació d'accés al Fitxer és mitjançant la web
http://www.miesarch.com/archive. Les dades de caràcter personal són introduïdes
directament pels propis participants mitjançant l'habilitació d'un usuari i una
contrasenya que la Fundació els hi proporciona. Les dades de caràcter personal són
les següents: Denominació de l'obra, Plaça al concurs, Any de participació, Ubicació
de l'obra, Any finalització de l'obra, Despatx/Estudi professional, Autors, nacionalitat i
data de naixement, Col·laboradors, Adreça, mail i Telèfons de contacte.
Sistema del tractament: Automatitzat.
Cessions de dades a: a l'Agència de comunicació i persones que accedeixen al
portal web les dades de Denominació de l'obra, Plaça al concurs, Any de
participació, Ubicació de l'obra, Any finalització de l'obra, Despatx/Estudi
professional, Autors, nacionalitat i data de naixement, Col·laboradors per aplicació
del principi de publicitat activa atesa la normativa de transparència.
Transferència internacional de dades: No se'n preveuen.
Òrgan responsable del fitxer: Fundació Mies Van der Rohe, Carrer de Provença,
318, pral. 2b, 08037 Barcelona o a l'adreça de correu electrònic lopd@miesbcn.com.
Servei o unitat on es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan
responsable del fitxer.
Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic.

