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 BÀSICA I ATENCIÓ ESPECIALITZADA A PERSONES MIGRANTS, REFUGIADES I SOL·LICITANTS DE
PROTECCIÓ INTERNACIONAL: ATLAS
El tractament de les dades estarà limitat a les activitats següents:
• Gestió de les consultes realitzades per les persones usuàries del servei.
• Derivació de les persones usuàries als recursos públics o privats més adequats per a l'atenció de les seues necessitats
específiques.
• Formació i assessorament jurídic especialitzat sobre els tràmits administratius relacionats amb els procediments de
nacionalitat, estrangeria i asil.
• Mediació intercultural especialitzada en aquells casos que siguen derivats.
• Traducció especialitzada, en els casos en què resulte necessària.
• Recollida de forma ordenada i sistematitzada de les dades de les atencions realitzades, amb finalitats estadístics públics i
per a l'elaboració d'informes per a la conselleria amb competències en matèria de política migratòria.
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
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Dades acadèmiques i professionals
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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