REGISTRE DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT: RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ
NOM DE L’ACTIVITAT
RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ
FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT
Atendre les sol·licituds de renda valenciana d’inclusió. Gestó d’expedients. Elaboració de programes i itneraris
d’inserció social i laboral. Publicacions en el portal de transparència.
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ
Artcle 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitznada en interès públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
•
Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió
•
Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la
Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.
•
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratu comú de les administracions públiques.
•
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Partcipació Ciutadana.
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la fnalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar
les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta fnalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el
que es disposa en la normatva d'arxius i documentació.
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Categories especials de dades

Salut

Dades de caràcter identifcatiu

Nom i Cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; Adreça (postal o electrònica); Telèfon
(fx o mòbil); Signatura; Signatura electrònica.

Característqiues personals
Circiumstàncies socials
Acadèmiqiues i professionals
Detalls de l'ociupació
Dades d'informació comercial
Dades economicofnanceres i d'assegiurances
CATEGORIES D'INTERESSATS O AFECTATS
Titular de la renda, benefciaris (membres de la unitat de convivència), arrendadors
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES (CATEGORIA DE DESTINATARIS)
Hisenda Pública i Administració Tributària; Tribunal de Comptes; Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana; Altres
òrgans de l'Administració de l'Estat; Òrgans de la Unió Europea; Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals; Altres Enttats
Financeres; Intervenció General de la Generalitat; Intervenció General de l'AGE; Servici Nacional de Coordinació
Antfrau; Ofcina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF); Publicació en el Portal de transparència de la GVA.
Síndic de Greuges; LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació; Òrgans judicials; Enttats inscrites en el Registre
de Titulars d’Actvitats d’Acció Social.
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.

