NOM DE L'ACTIVITAT DE

CONTROL I INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Inspeccionar, avaluar, controlar i efectuar l'anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels recursos personals empleats en programes i serveis de l'Administració de la Genera litat. Desenvolupar les actuacions de recerca i informe que els atribuïsquen els protocols d'actuació en matèria de setge moral en el treball en l'àmbit de l'Administració de la Genera litat.

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament:
•

[Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la
Generalitat]

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

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.
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren 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
Dades de categoria especial

Salut (física o psíquica); orientació sexual; víctima d’assetjament laboral.

Caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; número de la S. S.; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); imatge; veu; signatura; signatura electrònica.

Característiques personals
Acadèmiques i professionals
Detalls de l'ocupació

Dades econòmic-financeres i
d'assegurances
CATEGORIES DE PARTS
INTERESSADES O AFECTADES

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (CATEGORIES DE

Personal empleat públic; víctimes d'assetjament laboral en el treball.

Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat; forces i cossos de seguretat; òrgans judicials; inspecció de treball.

DESTINATARIS)
MESURES DE SEGURETAT,

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

TÈCNIQUES I

Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

ORGANITZATIVES

