NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTROL DE CONFLICTE D'INTERESSOS

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Control dels conflctes d'lnteressos dels alts càrrecs de la Generalltat l el seu sector públlc lnstrumental, en tot allò que afecte el règlm d'abstencló, lnhlblcló l recusacló; el règlm de dedlcacló l
activltats compatibles, públlques, prlvades l docents de caràcter reglat, alxía com el procedlment per a la declaracló de compatibllltat pertinent; recolllda de curriculum vitae a l'efecte de publlcltat
activa; control de la declaracló de béns, drets, obllgaclons patrlmonlals l rendes percebudes, alxía com les declaraclons trlbutàrles de renda, patrlmonl l socletats; emlssló d'lnformes, requerlments,
lnspecclons, comprovaclons l comunlcaclons; gestió del eglstre de Control de Conflctes d''nteressoss

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Article 6s1sc G,Ds ll tractament és necessarl per al compllment d'una obllgacló legal apllcable al responsable del tractaments
•
Llel 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalltat, d''ncompatibllltats l Conflctes d''nteressos de ,ersones amb Càrrecs ,úbllcs no llectess
•
Decret 65/2018, de 18 de malg, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llel 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalltat, d'lncompatibllltats l conflctes d'lnteressos de persones amb càrrecs
públlcs no electess
•
Llel 2/2015, de 2 d'abrll, de la Generalltat, de Transparèncla, Bon Govern l ,articlpacló Clutadana de la Comunltat Valenclanas
•
Llel 19/2013, de 9 de desembre, de transparèncla, accés a la lnformacló públlca l bon governs
Les lnscrlpclons en el eglstre de Control de Conflctes d''nteressos s'exítingelxíen per la seua cancel·lacló, que es produlrà quan transcórrega el termlnl de clnc anys a comptar des del cessament
del càrrec públlc no electes La supressló de les dades solament podrà fer-se de conformltat amb la leglslacló vlgent per a açò l una vegada transcorregut els termlnls de prescrlpcló de les
responsabllltats que, d'aquells, o del seu tractament, pogueren desprendre'ss

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades d’lnfracclons

Naturalesa penal
Admlnlstrativa

Caràcter identicata
Característiaes personals
Circamstàncies socials
Acadèmiiaes i professionals
Detalls de l'ocapació

Nom l cognoms; DN'/N'F/N'l/,assaport;adreça (postal o electrònlca ; telèfon (fxí o mòbll ; slgnatura; slgnatura electrònlcas

Dades d'informació comercial
Dades econòmic-inanceres i
d'assegarances
CATEGORIES DE PARTS INTERES-

Alts càrrecs de la Generalltat l el seu sector públlc lnstrumentals

SADES O AFECTADES
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES Les Corts Valenclanes; Consell de la Generalltat; Agèncla ,roteccló Antifrau; Trlbunal de Comptes; Slndlcatura de Comptes de la Comunltat Valenclana; òrgans jurlsdlcclonals; publlcacló en el
(CATEGORIES DE DESTINATARIS)
portal de transparèncla de la GVAs
MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesures de seguretat lmplantades es corresponen amb les prevlstes en l'annexí '' (Mesures de seguretat del elal Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'lsquema Naclonal de
Seguretat en l'àmblt de l'Admlnlstracló llectrònlcas

