NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

GUIA PROP DE LA GVA

Gestió dels ciutadddss o peersoses fsiqutes, dcautdsa es som d'emperesd o Admisisardció peúbllicd, es qutdliada d'utsutdris de ld Gutid PROPP de ld Geserdliada, d i de fdciliadr-li aoad dqutelld isformdció ddmisisardtivd qute peoa ser del seut isaerss, com el cdaàleg de perocedimesas ddmisisardtiuts de ld Geserdliada i el seut secaor peúbllic. 

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI- Article 6. 1. c RGPD el ardcadmesa ss secessdri peer dl compelimesa d'utsd oblligdció legdl dpelicdblle dl respeossdblle del ardcadmesa Lllei 9r/20c15, d'1 d'ocautblre, del Procedimesa Admisisardtiut Comú de
MACIÓ
les Admisisardcioss Públliqutes i el Decrea 1r1/20c14, de 14 de sovemblre, del Cossell, peel qutdl es regutld l'daesció d ld ciutadddsid, el regisare d'esarddd i eixidd d'escrias i l'ordesdció de les oicises de
regisare es l'Admisisardció de ld Geserdliada . 
Article 6. 1. e RGPD.  ll ardcadmesa ss secessdri peer dl compelimesa d'utsd missió redliaaddd es isaerss peúbllic o es l'exercici de peoders peúbllics cosferias dl respeossdblle del ardcadmesa. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

ls cosservdrds dutrdsa el aempes secessdri peer d compelir dmbl ld isdliada peer d ld qutdl es vds recdpeadr i peer d deaermisdr les peossiblles respeossdbliliadas qute es peoguteres derivdr d'dqutesad isdliada i del
ardcadmesa de les dddes.  Serà dpelicdblle el qute es dispeosd es ld sormdtivd d'drxiuts i docutmesadció. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nom i cogsoms; DNI/NIF/NIl/Pdssdpeora; súmero de ld S.  S. ; ddreçd Lpeosadl o elecaròsicd ; aelèfos Lix o mòblil ; imdage; sigsdautrd; sigsdautrd elecaròsicd. 

Detalls de l'ocapació

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

Ciutadddss i residesas; Reperesesadsas legdls o dcautdsas es som d'empereses o Admisisardció peúbllicd. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Alares òrgdss de l'Admisisardció de ld Geserdliada. 
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

les mesutres de segutreada impeldsaddes es correspeoses dmbl les perevisaes es l'Assex II LMesutres de segutreada del Reidl Decrea 9/20c10c, de 8 de geser, peel qutdl es regutld l'lsqutemd Ndciosdl de Segutreada es l'àmblia de l'Admisisardció llecaròsicd. 

