NOM DE L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT:

AGENDA DE CONTACTES, PROTOCOL I ÒRGANS COL·LEGIATS

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Gestió i manteniment d'una agenda amb les dades de contacte en relació amb les activitats de difusió, institucionals i administratives amb persones
físiques o representants de mitjans de comunicació, entitats i organismes, públics i privats, nacionals i internacionals, a fi de realitzar l'enviament de
publicacions i comunicacions, gestionar les relacions institucionals per al normal funcionament de la Conselleria, incloses les dades d'aquelles persones
que formen part dels òrgans col·legiats adscrits a la Conselleria. Així mateix, es tracten dades amb la finalitat de portar la gestió de la convocatòria i
participació en els actes públics o privats organitzats per la Conselleria.

BASE JURÍDICA LICITUD O Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 40/2005, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic). Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
LEGITIMACIÓ
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
TERMINI DE
CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
puguen derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; núm. S. S.; targeta sanitària; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); imatge; veu; marca física;
signatura; empremta digital; signatura electrònica

Detalls d'ocupació
Empleats públics; alts càrrecs electes i no electes; dades de contacte altres col·lectius (periodistes).
CATEGORIES DE
PERSONES INTERESSADES
O AFECTADES
CESSIÓ O COMUNICACIÓ
DE DADES (Categoria de
destinataris)

Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat valenciana; altres òrgans de l'Administració de l'Estat; òrgans de la Unió Europea.

MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

