NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SERVEI 012

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades dels ciutadans i ciutadanes serviran, si escau, per a transferir les trucades telefòniques a qualsevol de les persones i departaments de l'Administració de Generalitat;
oferir informació general, fns i tot enviar per correu electrònic o postal, sobre organització, competències i adreça d'unitats administratves i enttats autònomes vinculades o dependents, de qualsevol tràmit o procediment, així com sobre les ofertes o convocatòries d'ocupació pública; subscripció al Butllet de ovetats de la Generalitat, que facilita informació de les últmes novetats que es
produïsquen en tràmits, serveis i ofertes d'ocupació pública; i altres serveis que puguen establir-se.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

Artcle 6.1.c GGbD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament Lllei 9s/20c15, d'1 d'octubre, del brocediment Administratu Comú de
les Administracions búbliques i Decret 1s1/20c14, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la Ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les ofcines de
registre en l'Administració de la Generalitat .
Artcle 6.1.e GGbD 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 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
Caràcter identicata

om i cognoms; D I/ IF/ IE/bassaport; número de la S. S.; targeta sanitària; adreça Lpostal o electrònica ; telèfon Lfx o mòbil ; imatge; veu; marca fsica; signatura; empremta digital; signatura
electrònica.

Dades de periis
Circamstàncies sociais, acadèmiqaes i professionais
Detaiis d'ocapació
Informació de i'actiitat comerciai
Dades econòmic-inanceres i d'asseuarances
Dades de transacció
Dades de iocaiització
CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS I ORIGEN DE LES DADES

Ciutadans i residents.
Origen: directament de la persona interessada.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(Cateuoria de Destnataris )

Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat i enttats autònomes, vinculades o dependents.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQESles mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex IILMesures de seguretat del Geial Decret 9/20c10c, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema acional de
I ORGANITZATIVES

Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

