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ACORD PER A LA CESSIÓ DE DADES A MÉS PER MALLORCA 

El PSM-ENTESA ha estat un dels partits impulsors  de la coalició MÉS 

PER MALLORCA des del 2013. 

El 24è Congrés del PSM-ENTESA, celebrat el 2018 va donar una passa 

important traspassant la seva activitat política dins l’estructura de MÉS 

PER MALLORCA, iniciativa que es manté a dia d’avui en el present 

congrés.  

Des de l’Assemblea constituent de MÉS, la militància del PSM-ENTESA 

es relaciona amb el partit, principalment, a través dels òrgans de la 

coalició on participa amb tots els drets i deures iguals per a tothom. 

En aquest sentit, l’Assemblea de MÉS PER MALLORCA, ha incidit 

reiterades vegades en la necessitat d’unir les bases de dades dels 

partits que la conformen per tal de donar més agilitat i efectivitat a la 

comunicació amb la militància. 

MÉS PER MALLORCA, d’acord amb el mandat de la pròpia assemblea, 

actualment està treballant en una eina per tal d’unificar les bases de 

dades i per tal d’incrementar l’eficiència en la comunicació interna amb 

la militància i en l’externa. 

La llei de protecció de dades però, limita la cessió de les dades a un 

tercer i, per arribar a l’objectiu marcat per la militància, legalment, és 

necessari l’adopció d’un acord de cessió de les dades del PSM-ENTESA 

a la coalició MÉS PER MALLORCA. 

Tot i que el PSM-ENTESA seguirà sent el responsable de les dades de 

la seva militància,  MÉS PER MALLORCA serà la responsable de la gestió 

de les dades cedides. Així mateix, s’hauran d’especificar quines són les 

dades que pot gestionar.  

Les dades que s’hauran de cedir són aquelles dades bàsiques per a la 

comunicació amb la militància i d’aquelles necessàries per a 

desenvolupar qualsevol dels drets de la militància dins la coalició. 

La transparència d’aquest acord, ens obliga a anunciar-ho com a un 

punt diferenciat a l’ordre del dia de l’Assemblea convocada, a informar 
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abans i en el transcurs de l’assemblea, a debatre i votar el punt. 

Seguidament, en el cas que s’aprovi, s’haurà de comunicar a la 

militància l’acord pres, anunciant-ho a la web. 

Així doncs, la Junta de Gestió proposa el següent acord a l’Assemblea 

de PSM-ENTESA: 

 

1) Per tal de protegir les dades de la seva militància, el PSM-ENTESA 

signarà un acord de cessió de dades amb MÉS PER MALLORCA. 

2) Les dades cedides a MÉS PER MALLORCA per a la seva gestió i 

per tal de garantir la participació de la militància amb tots els 

drets que les seves normes de funcionament li proporcionen 

seran:  

- Nom i llinatges 

- Número de document d’identitat 

- edat 

- Dades de contacte (domicili, telèfon, correu electrònic...) 

- Agrupació a la qual pertany 

- Informació relativa a càrrecs interns o de representació 

institucional que tengui en l’actualitat, ho hagi pogut tenir en 

el passat 

3) Ambdues entitats es comprometran a informar-se mútuament 

dels possibles canvis que es puguin produir en les dades 

esmentades en el punt anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


