NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT:GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT Gestió comptable dels capítols de despesa b bngreessos deebaats de leexecuccbó del peessucpost b Cabxa Fbxa abxí com la bmpuctacbó comptable aactuceacbó fscalbtzaacbó o bnteeaencbó dels comptes b sb
escauc posada a la dbsposbcbó debnaoemacbó econòmbca b peessucpostàeba a leeaecte del conteol pee paet dels paelamentaebs.
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Aeticle 6.1.c GGaD Ell teactament ss necessaeb pee al complbment deucna oblbgracbó legral aplbcable al eesponsable del teactament.


Elstatuct d’Auctonomba de la Comucnbtat Valencbana (Lleb Oegrànbca 5/1982 de1 de juclbol .



Lleb 5/1983 de 30 de desembee de la Geneealbtat del Consell.



Lleb 2/2015 de 6 de aebeee de la Geneealbtat deHbsenda aúblbca del Sectoe aúblbc Insteucmental b de Sucbaencbons.



Llebs de peessucpostos de la Geneealbtat pee a leexeecbcb.



Lleb 10/2010 de 9 de juclbol de la Geneealbtat deOedenacbó b Gestió de la Fucncbó aúblbca Valencbana.



Deceet 24/1997 de11 de aebeee del Goaeen Valencbà sobee bndemnbtzaacbons pee eaó del seeabcb b greatifcacbons pee seeabcbs exteaoedbnaebs.



Deceet 25/2017 de 24 de aebeee del Consell pel qucal es eegruclen els aons de cabxa fxa.



Gebal Deceet Legrbslatiuc 5/2015 de 30 deoctucbee pel qucal seapeoaa la Lleb de leElstatuct Bàsbc de leElmpleat aúblbc.



Lleb 9/2017 de 8 de noaembee de Conteactes del Sectoe aúblbc.



Lleb 47/2003 de 26 de noaembee Geneeal aeessucpostàeba.



Lleb 58/2003 de 17 de desembee Geneeal Tebbuctàeba.



Lleb 38/2003 de 17 de noaembee Geneeal de Sucbaencbons.



Lleb 40/2005 de1 deoctucbee de Gègrbm Juceídbc del Sectoe aúblbc.

Els conseeaaean duceant el temps necessaeb pee a complbe amb la fnalbtat pee a la qucal es aan eecaptae b pee a deteembnae les possbbles eesponsabblbtats quce es pogruceeen deebaae deaqucesta fnalbtat b
del teactament de les dades conaoeme a la Lleb 58/2003 de 17 de desembee Geneeal Tebbuctàeba a mss dels peeíodes establbts en la noematiaa deaexbucs b docucmentacbó (Lleb 16/1985 de 25 de
jucny del patebmonb hbstòebc espanyol Lleb 4/1998 d’11 de jucny de la Geneealbtat del patebmonb cucltuceal aalencbà b les seuces succcessbaes modbfcacbons Lleb 3/2005 de 15 de jucny de la Geneealbtat d’aexbucs b el Deceet 50/2018 de 27 d’abebl del Consell pel qucal es eegrucla la grestió docucmental l’oegranbtzaacbó b el aucncbonament dels aexbucs de la Geneealbtat .

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caeàctee bdentifcatiuc
Detalls de leocucpacbó
Dades debnaoemacbó comeecbal

Nom b cogrnoms; DNI/NIF/NIEl/aassapoet; Núm. S.S.; taegreta sanbtàeba; adeeça (postal o electeònbca ; telèaon (fx o mòbbl ; bmatgre; aeuc; maeca fsbca; sbgrnatucea; empeemta dbgrbtal; sbgrnatucea electeònbca ceedencbals deaccss o bdentifcacbó.

Dades econòmbc-fnanceees b deassegruceances
Dades de teansaccbons
CATEGORIES DE PARTS INTERESSADES
aeoaeïdoees; Ceedbtoees; Elmpleat públbc; Benefcbàebes deajucdes o sucbaencbons.
O AFECTADES
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(CATEGORIES DE DESTINATARIS)

Òegrans jucdbcbals Hbsenda aúblbca b Admbnbsteacbó Tebbuctàeba; Tebbucnal de Comptes; Sbndbcatucea de Comptes de la Comucnbtat Valencbana; bancs cabxes deestalab b cabxes euceals; altees entitats fnanceees; les Coets Valencbanes.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I Les mesucees de segruceetat bmplantades es coeeesponen amb les peeabstes en leannex II (Mesucees de segruceetat del Gebal Deceet 3/2010 de 8 de grenee pel qucal es eegrucla leElsqucema Nacbonal de
ORGANITZATIVES
Segruceetat en leàmbbt de leAdmbnbsteacbó Ellecteònbca.

