NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT: CONTRACTACIÓ
FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT Gestió de la contr acracóó úbllóca,c ga anttintr el comúlómentr dels ú óntcóúós de llóu e accss a les lócóracóonts,c úullócórar ó r antsúa nntcóa dels ú ocedómentrs,c ó nto dósc ómóntacóó ó ógualrar de r acre entr e
les úe sontes cantdódares,c assegu antr l'efcóentr utilóriacóó dels fonts destintars a la ealóriacóó d'ol es,c l'adquósócóó de lsnts ó la contr acracóó de se veós. Contr ol de qualófcacóó ó caúacórar de les
úe sontes cantdódares. Contr ol de les óntcódnntcóes que es ú oduïsquent du antr l'execucóó dels contr acres fnts a la seua roral extintcóó.
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

A ticle 6.1.lRGGnD. El r acramentr ss ntecessa ó úe a l'execucóó d'unt contr acre ent el qual la úe sonta óntre essada ss úa r o úe a l'aúlócacóó a úeticóó d'aquesra de mesu es ú econtr acruals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es contse va ant du antr el remús ntecessa ó úe a comúló aml la fntalórar úe a la qual es vant ecaúra ó úe a dere mónta les úossólles esúontsalólórars que es úogue ent de óva d'aquesra fntalórar ó
del r acramentr de les dades,c contfo me a la Lleó a/20e17,c de c de ntoveml e,c de Contr acres del Secro nbllóc,c a mss dels úe íodes esrallórs ent la nto mativa d'a xóus ó documentracóó.

A ticle 6.1.cRGGnD. El r acramentr ss ntecessa ó úe al comúlómentr d'unta ollógacóó legal aúlócalle al esúontsalle del r acramentr Lleó a/20e17,c de c de ntoveml e,c de Contr acres del Secro nbllóc,c
úe la qual es r aslladent a l'o dentamentr ju ídóc esúantyol les Dó ectives del na lamentr Eu oúeu ó del Contsell 20e14/23/UE ó 20e14/24/UE,c de 26 de fel e de 20e14.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Carego óa esúecóal

Salur (Dóve sórar funtcóontalR.

Ca àcre ódenttifcatiu

Nom ó cogntoms; DNI/NIF/NIE/nassaúo r; ntbme o de la S. S.; ra gera santórà óa; ad eça (úosral o elecr òntócaR; relnfont (fx o mòlólR; ómarge; veu; ma ca fsóca; sógntaru a; emú emra dógóral; sógntaru a
elecr òntóca,c c edentcóals d'accss o ódenttifcacóó.

Ca acre ístiques úe sontals
Acadnmócs ó ú ofessóontals
Deralls de l'ocuúacóó
Dades econtòmóc-fntantce es ó d'asseguantces
Dades de r antsaccóonts
CATEGORIES DE PARTS INTERESSADES
Lócórado es; adjudócarà óes; contr actisres o contcessóontà óes; eú esentrantrs Legals; úe sontes emúleades o oúe à óes cantdódares ó/o úa ticóúes ent l'execucóó de l'oljecre del contr acre.
O AFECTADES
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(CATEGORIES DE DESTINATARIS)

Alr es ò gants de l'Admóntósr acóó de la Gente alórar; alr es ò gants de l'Admóntósr acóó de l'Esrar; hósentda úbllóca ó admóntósr acóó r ólurà óa; T óluntal de Comúres; Sóntdócaru a de Comúres de la
Comuntórar Valentcóanta; ò gants judócóals.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I Les mesu es de segu erar ómúlantrades es co esúontent aml les ú evósres ent l'antntex II (Mesu es de segu erarR del Geóal Dec er 3/20e10e,c de c de gente ,c úel qual es egula l'Esquema Nacóontal de
ORGANITZATIVES
Segu erar ent l'àmlór de l'Admóntósr acóó Elecr òntóca.

