REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT)
NOM DE L’ACTIVITAT DE TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

SERVEI D’INFORMACIÓ, PRIMER ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ A LES VÍCTIMES DE SITUACIONS DISCRIMINATÒRIES I
DELICTES D’ODI: IgualaT
El tractament de les dades estarà limitat a les activitats següents:
• Gestió de les consultes realitzades per les persones usuàries del serveis.
• Atenció personalitzada de les necessitats específiques de les persones usuàries, si escau.
• Seguiment individualitzat dels casos o incidents dels quals se’n tinga coneixement, directament o indirectament.
• Derivació, si procedeix, a les persones usuàries als recursos pertinents, públics o privats, amb l’objectiu d’atendre les seues
necessitats específiques.
• Manteniment d’un registre de situacions de discriminació i delictes d’odi amb les dades desagregades recollides pel mateix
servei, així com les facilitades per les diferents administracions públiques i per les entitats del tercer sector, d’acord amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament.
LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

DECRET 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis
socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la què es van recavar i per a determinar les
possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Serà d’aplicació allò
disposat en la normativa d’arxius i documentació.
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identificatiu
Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; Adreça postal o electrònica; Telèfon (fixe o mòbil); Nº Seguretat social / Mutualitat;
Targeta sanitària.
Característiques personals
Circumstàncies familiars i socials
Detalls d’ocupació
Dades acadèmiques i professionals
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Judicials i administratius
Econòmics, financers i d’assegurances
Informació comercial
Relatives a condemnes i infraccions penals
Categories especials
Dades i informació aportada per les persones
usuàries del servei
CATEGORIES D’INTERESSATS O AFECTATS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(Categoria de Destinataris)
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS

Origen ètnic o racial; Opinions polítiques; Conviccions religioses o filosòfiques; Afiliació sindical; Dades de salut; Dades
relatives a la vida o l’orientació sexual.

Persones usuàries del servei; representants legals.
Altres òrgans de l’Administració de la Generalitat Valenciana; Administració General de l’Estat; Síndic de Greuges; Entitats
socials; Parlament Europeu; Cortes Generales; Les Corts i òrgans jurisdiccionals.
No es preveuen transferències internacionals de dades.
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Real Decret
311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat.
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