NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTA- GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
MENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTA-Gesti d’Empleats públcss (Funcscncaec, Evectunal c Labneal) c alts sàeeess qunact a peesa de pnssessci del llns, Cncteastes, Cnctenl hneaec n de peesncsca, Altes, Bacees, Peemcsns, Vasacses, IcsnmpatbcMENT
lctats, Fnemasci, placs de pecscncs, assci snscal, tececccs, dcetes, besteetes, eetecscncs jundcscals n altees, aceí snm qunalssevnl altees aspestes de l'àmbct funcscncaec n labneal). Selessci c penmnsci de
peesncal. Gesti de còmcces. Peevecsci de ecssns labneals c vcgclàcsca de la salunt. Dades snbee sacscncs ec matneca de funcsci públcsa. Astvctats sccdcsals c estundcs estadístss n mncngeàfss.
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-Aetsle 6.1.b) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee a l'eeesunsci d'unc sncteaste ec el qunal la peesnca ccteeessada ss paet n pee a l'aplcsasci a petsci d'aqunesta de mesunees peesncteastunals.
MACIÓ

Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect


Llec 10/2010, de 9 de junlcnl, de la Geceealctat, d'Oedecasci c Gesti de la Funcsci Públcsa Valecscaca.



Recal Deseet Legcslatun /201 , de 30 d'nstunbee, pel qunal s'apenva la Llec de l'Estatunt Bàscs de l'Empleat Públcs.



Recal Deseet Legcslatun 2/201 , de 23 d'nstunbee, pel qunal s'apenva el teet eefis de la Llec de l'Estatunt dels Teeballadnes.



Recal Deseet Legcslatun /201 , de 30 d'nstunbee, pel qunal s'apenva el teet eefis de la Llec Geceeal de la Seguneetat Snscal.



Llec 31/199 , de de cnvembee, de peevecsci de Rcssns Labneals.

Aetsle 9.2.b) RGPD. Teastamect cesessaec pee al snmplcmect d'nblcgascncs c l'eeeescsc de deets espesífss del eespncsable del teastamect n de la peesnca ccteeessada ec l'àmbct del Deet Labneal c de la
seguneetat c pentessci snscal, ec la mesunea ec qunn aceí hn auntnectze el deet de la Ucci dels Estats membees n unc sncvecc snl·lestun sncfnememect al Deet dels Estats membees qune establcssa gaeactes
adequnades del eespeste dels deets fncamectals c dels ccteeessns de la paet ccteeessada.
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac eesaptae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae d'aqunesta
fcalctat c del teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune es dcspnsa ec la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci. Les dades esncòmcqunes d'aqunesta astvctat de teastamect es sncseevaeac a l'empaea
del qune es dcspnsa ec la Llec /2003, de 17 de desembee, Geceeal Tecbuntàeca.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades de categoria especial

Salunt (bacees pee malalta, asscdects labneals, geaun de dcssapasctat); aflcasci sccdcsal.

Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/Passapnet; cúmeen de la S. S.; taegeta sacctàeca; adeeça (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); cmatge; scgcatunea; scgcatunea elesteòccsa.

Característiaes personals
Circamstàncies socials
Circamstàncies o dades acadèmiiaes i professionals

Detalls de l'ocapació
Dades econòmic-inanceres i d'assegarances

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

Alts sàeeess; Empleats públcss c els seuns famclcaes c asscmclats; Besaecs ec peàstqunes fnematves.

Altees òegacs de l'Admcccsteasci de la Geceealctat; Hcsecda públcsa c Admcccsteasci tecbuntàeca; Bacss, Cacees d'estalvc c Cacees euneals; Altees ecttats fcacseees; Oegaccsmes de la Seguneetat Snscal;
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Òegacs de eepeesectasci; Òegacs jundcscals; Ecttats asseguneadnees; Ecttat a qunc s'ecsnmace la gesti ec matneca de ecssns labneals; Icsttunt Nascncal de la Seguneetat Snscal c Muntunalctats de peesncal
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
funcscncaec; ecttats ecsaeeegades de la gesti de desplaçamects c peecnstes.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II (Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa.

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

Gesti del Regcstee d'Agects de Cnnpeeasci Icteecascncal al Desecvnlunpamect. Gesti de sncveccs, sncvnsatòeces d'ajundes n sunbvecscncs. Realctzasci d'astvctats de snmunccsasci c dcfunsci. Elabneasci
d'estadístqunes, penjestes cnematuns. Cnl·labneasci c snnedccasci ccfnematva amb altees depaetamects de la Geceealctat, Admcccsteascncs públcqunes c agects al desecvnlunpamect.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect


Llec 1 /2017, de 14 de desembee, de la Geceealctat, de snnpeeasci c desecvnlunpamect snsteccble.



Llec 1/201 , de 6 de febeee, de la Geceealctat, d'Hcsecda Públcsa, del Sestne Públcs Icsteunmectal c de Sunbvecscncs.



Deseet 39/2009, de 6 de maeç, del Cncsell, pel qunal es eegunla el Regcstee d'Agects de la Cnnpeeasci Icteecascncal al Desecvnlunpamect de la Cnmuncctat Valecscaca.



Oedee 3/2017, de 31 de macg, de la Cncselleeca de Teacspaencsca, Respncsabclctat Snscal, Paetscpasci c Cnnpeeasci, pee la qunal s'estableceec les bases eegunladnees pee a la sncsessci de
sunbvecscncs ec matneca de snnpeeasci al desecvnlunpamect.

Aetsle 6.1.e) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca mcssci eealctzada ec ccteess públcs n ec l'eeeescsc de pndees públcss sncfeects al eespncsable del teastamect.
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac eesaptae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae d'aqunesta fcalctat c del
teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune es dcspnsa ec la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/Passapnet; cúmeen de la S. S.; taegeta sacctàeca; adeeça (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); cmatge; veun; scgcatunea; scgcatunea elesteòccsa.

Característiaes personals
Circamstàncies socials
Acadèmics i professionals
Detalls de l'ocapació
Dades d'informació actiitat
Dades econòmic-inanceres i d'assegarances

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS.

Peesnces snctaste n eepeesectacts legals dels Agects de Cnnpeeasci; Becefscaecs.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES Altees òegacs de l'Admcccsteasci de la Geceealctat; altees òegacs de l'Admcccsteasci de l'Estat; òegacs de la Ucci Eunenpea. Hcsecda públcsa c Admcccsteasci tecbuntàeca; Tecbuncal de Cnmptes n equncvalect
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
auntncòmcs; bacss, sacees d'estalvc c sacees euneals; altees ecttats fcacseees; assnscascncs c negacctzascncs secse àccm de lunsee.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS Nn estac peevcstes teacsfeencsces ccteecascncals de dades.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa.

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIDEOVIGILÀNCIA

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

Gaeacte la seguneetat de peesnces, bscs c ccstal·lascncs, a teavss de la vcgclàcsca pee sàmeees n sàmeees de víden.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

Aetsle 6.1.e) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca mcssci eealctzada ec ccteess públcs n ec l'eeeescsc de pndees públcss sncfeects al eespncsable del teastamect.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les cmatges es sncseevaeac pee unc teemccc màecm d’unc mes snmptae des de la data de la seuna eesnllcda, secse peejundcsc de sncseevae-se blnqunejades a la dcspnscsci de les auntnectats públcqunes
snmpetects ec sas d'havee saptat fets cl·líscts n ceeegunlaes.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Imatge

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

Empleats públcss; vcsctacts.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Fneses c snssns de seguneetat; Òegacs jundcscals; Mcccsteec Fcssal.
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa .

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTA-

CONTROL D'ACCÉS A INSTAL·LACIONS

MENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTA-

Regcstee c snctenl de les vcsctes a les ccstal·lascncs.

MENT
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Aetsle 6.1.e) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca mcssci eealctzada ec ccteess públcs n ec l'eeeescsc de pndees públcss sncfeects al eespncsable del teasta-

MACIÓ

mect.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es sncseevaeac pee unc teemccc màecm d'unc mes a snmptae des de la data de la seuna eesnllcda, secse peejundcsc de sncseevae-se blnqunejades a la dcspnscsci de les auntnectats públcqunes snmpetects ec sas de eeseesa de fets cl·líscts n ceeegunlaes.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/Passapnet; adeeça (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); cmatge; scgcatunea.

Detalls de l'ocapació

Cns/essala; sategneca/geaun; llnss de teeball; dades cn esncòmcqunes de còmcca; hcstnecal labneal.

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

Empleats públcss. Vcsctacts.

Fneses c Cnssns De Seguneetat; Òegacs Jundcscals; Mcccsteec Fcssal.

(CATEGORIA DE DESTINATARIS)

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNI-

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla

QUES I ORGANITZATIVES

l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa .

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

Gesti d'ecteada d'essects n snmunccsascncs qune scgunec peesectats n qune es eebec ec la Cncselleeca, peesecscalmect n elesteòccsamect, aceí snm l'ececda dels essects c snmunccsascncs nfscals dcecgcdes a altees òegacs n a paetsunlaes, snm a nbeetunea dels eepedcects admcccsteatuns qune pnguneeec deecvae-se.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITI-

Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect (Llec 39/201 , d'1 d'nstunbee, del Pensedcmect

MACIÓ

Admcccsteatun Cnmú de les Admcccsteascncs Públcqunes).
Aetsle 6.1.e) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca mcssci eealctzada ec ccteess públcs n ec l'eeeescsc de pndees públcss sncfeects al eespncsable del teastamect.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac eesaptae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae
d'aqunesta fcalctat c del teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune es dcspnsa ec la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/Passapnet; cúmeen de la S. S.; Adeeça (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); scgcatunea; scgcatunea elesteòccsa
Dades de eepeesectasci c altees eelascncats amb l'essect n snmunccsasci peesectada.

Altres dades: Dades de representació i altres relacionats amb l’escrit o comanicació presentada

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS I ORIGEN DE LES DADES

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

Ccuntadacs; eepeesectacts legals; peesncal empleat públcs destcataec n emcssne de l'essect n snmunccsasci.
Oecgec dceestamect de la peesnca ccteeessada.
Altees òegacs de l'Admcccsteasci de la Geceealctat n d'altees Admcccsteascncs públcqunes (Eunenpa, Estat, lnsal)

(CATEGORIA DE DESTINATARIS)

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNI-

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla

QUES I ORGANITZATIVES

l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa.

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTA-

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA GENERALITAT, GVA OBERTA

MENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTA-

Regcsteae tnta la ccfnemasci nbjeste de punblcsctat astva segncs el qune dcspnsa la cnematva vcgect ec matneca de teacspaencsca c d'ccsnmpatbclctats d'alts sàeeess.

MENT
Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ









TERMINI DE CONSERVACIÓ

Llec 19/2013, de 9 de desembee, de teacspaencsca, assss a la ccfnemasci c bnc gnveec.
Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de Teacspaencsca, Bnc Gnveec c Paetscpasci Ccuntadaca de la Cnmuncctat Valecscaca.
Deseet 6/2016, del Cncsell, de 6 de macg, pel qunal s'apenva el Cndc de Bnc Gnveec de la Geceealctat.
Deseet 10 /2017, de 2 de junlcnl, del Cncsell, de desplegamect de la Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de la Geceealctat, ec matneca de teacspaencsca c de eegunlasci del Cncsell de
Teacspaencsca, Assss a la Icfnemasci Públcsa c Bnc Gnveec.
Llec /2016, de 2 d'nstunbee, de la Geceealctat, d'ccsnmpatbclctats c sncfcstes d'ccteeessns de peesnces amb sàeeess públcss cn eleste.
Deseet 6 /201 , de 1 de macg, del Cncsell, pel qunal es desplega la Llec /2016, de 2 d'nstunbee, de la Geceealctat, d'ccsnmpatbclctats c sncfcstes d'ccteeessns de
peesnces amb sàeeess públcss cn elestes.
Llec /2016, de 6 de macg, De Cnmptes Obeetes pee a la Geceealctat.

Es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac demacae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae de la
dcta fcalctat c del teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune dcspnsa la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci.
La ccfnemasci públcsa s'hauneà de mactcdee punblcsada duneact els següects teemcccs (aet. 9. Deseet 10 /2017)
a) La ccfnemasci qune dessecga sctunascncs de fet es mactcdeà punblcsada, almecys, mectee estes sunbscstsqunec, llevat qune s'establcssa unc teemccc majne ec les dcspnscscncs d'este
deseet.
b) La ccfnemasci snbee cnemes, almecys, mectee esta mactcgunec la seuna vcgncsca.
s) La ccfnemasci snbee sncteastes, sncveccs c sunbvecscncs mectee peescstsqunec les nblcgascncs deecvades dels matecens c, almecys, dns acys despess qune estes sessec.
d) La ccfnemasci esncòmcsa almecys duneact sccs acys a snmptae del mnmect ec qunn va see geceeada.
e) La ccfnemasci ec matneca medcambcectal c unebacístsa, mectee mactcga la seuna vcgncsca c, almecys, sccs acys despess qune sessamect la matecea.
L'agecda ccsttunscncal es mactcdeà públcsa, snm a míccm, fcs a tees acys despess de la fcalctzasci del macdat eecstct als dcts efestes unc eegcstee de eeunccncs (aetsle 37.1 Deseet
10 /2017).
Aet. 20 del Deseet 6 /201
1. Duneact els tees acys pnsteecnes al sessamect, les peesnces ccslnses ec l'àmbct d'aplcsasci d'este deseet hauneac de snmunccsae al eegcstee la ccfnemasci següect
a) Qunalsevnl mndcfsasci de les seunes astvctats despess de la deslaeasci d'astvctats peesectada ec el mnmect del sessamect. A la vcsta d'esta ccfnemasci, s'emeteà eesnlunsci de
snmpatbclctat de l'astvctat qune es peetecga eealctzae, qune es snmunccsaeà pee l'Ofscca de Cnctenl de Cncfcstes d'Icteeessns a la peesnca ccteeessada c a l'admcccsteasci, l'empeesa n
les snscetats ec qunn vunlga peestae els seuns seevcscs.
b) Les mndcfsascncs sunbstacscals qune s'hagec pendunït eespeste dels bscs, deets c nblcgascncs patecmnccals despess de la deslaeasci peesectada ec el mnmect del sessamect.
2. Aceí matece, hauneac de peesectae acunalmect davact del eegcstee sòpca scmple de les deslaeascncs tecbuntàeces aeeeplegades ec l'aetsle 14 ec el teemccc màecm de tees mesns des de
la fcalctzasci del teemccc pee a la seuna peesectasci davact de l'Admcccsteasci tecbuntàeca.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/passapnet; dceessci (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); cmatge; fema; fema elesteòccsa.

Característiaes personals
Altres dades: Declaracions d’alts càrrecs.
CATEGORIES D'INTERESSATS O

Geceealctat, alts sàeeess c asscmclats de la Geceealctat c del seun Sestne Públcs Icsteunmectal, peesncal empleat públcs, peesnces fscqunes qune astunec snm a empeesaecs (sacea fea);

AFECTATS

peesnces fscqunes becefscàeces d'ajundes n sunbvecscncs.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES Cncsell de Teacspaencsca c Bnc Gnveec; Defecsne del Pnble; Sícdcs de Geeunges; Tecbuncal de Cnmptes; Sccdcsatunea de Cnmptes; tecbuncals; snssns c fneses de seguneetat de l'Estat;
mcccsteec fssal; Agncsca de Peevecsci c Lluncta snctea el Feaun c la Cneeunpsci de la Cnmuncctat Valecscaca.
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
MESURES DE SEGURETAT, TÈCNI-

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla

QUES I ORGANITZATIVES

l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa.

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTA-

PORTAL DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

MENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTA-

Punblcsasci de eesnlunscncs, ccfnemes, asneds c eesnmacascncs amb fcalctat dcvunlgatva dels aspestes eellevacts ec matneca de deet d'assss c punblcsctat astva.

MENT
BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect

Llec 19/2013, de 9 de desembee, de teacspaencsca, assss a la ccfnemasci c bnc gnveec.

Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de Teacspaencsca, Bnc Gnveec c Paetscpasci Ccuntadaca de la Cnmuncctat Valecscaca.

Deseet 6/2016, del Cncsell, de 6 de macg, pel qunal s'apenva el Cndc de Bnc Gnveec de la Geceealctat.

Deseet 10 /2017, de 2 de junlcnl, del Cncsell, de desplegamect de la Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de la Geceealctat, ec matneca de teacspaencsca c de eegunlasci del Cncsell de
Teacspaencsca, Assss a la Icfnemasci Públcsa c Bnc Gnveec.

Llec /2016, de 6 de macg, De Cnmptes Obeetes pee a la Geceealctat.
Es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac demacae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae de la
dcta fcalctat c del teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune dcspnsa la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/passapnet; cúmeen de la S. S.; taegeta sacctàeca; dceessci (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); fema; fema elesteòccsa; seee, edat; deslaeascncs d'alts sàeeess, malaltes, paeectun, dades eelatves a mecnes d'edat.

Dades de perils
Circamstàncies socials, acadèmiiaes i professionals
Detalls d'ocapació
Informació de l'actiitat comercial
Dades econòmic-inanceres i d'assegarances
Dades de transacció
Dades de localització

CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

Peesnces fscqunes, peesnces juneídcqunes, alts sàeeess c asscmclats aceí snm empleats públcs.

Cncsell de Teacspaencsca c Bnc Gnveec; Defecsne del Pnble; Sícdcs de Geeunges; Tecbuncal de Cnmptes; Sccdcsatunea de Cnmptes; tecbuncals; snssns c fneses de seguneetat de l'Estat;
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Mcccsteec Fcssal; Agncsca de Peevecsci c Lluncta snctea el Feaun c la Cneeunpsci de la Cnmuncctat Valecscaca; altees òegacs cctegeacts de l'Admcccsteasci de la Geceealctat, Admcccsteasci
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)
estatal, lnsal, unccveesctats c altees sunbjestes a qunn els ss d'aplcsasci l'àmbct sunbjestun de la cnematva snbee teacspaencsca.
MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II (Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla
l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa c qune es tenbec dessectes ec els dnsunmects qune sncfnemec la Pnlítsa de pentessci de dades c seguneetat de la ccfnemasci de la Cncselleeca.

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTA-

RECLAMACIÓ DAVANT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

MENT
FINALITATS O USOS DEL TRACTA-

Gesti de les dades snctcgundes ec les eeslamascncs pee a la teamctasci dels eepedcects (efestunae teàmcts d'aundcncsca, snmunccsascncs c cntfsascncs).

MENT
Aetsle 6.1.s) RGPD. El teastamect ss cesessaec pee al snmplcmect d'unca nblcgasci legal aplcsable al eespncsable del teastamect

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ







TERMINI DE CONSERVACIÓ

Llec 19/2013, de 9 de desembee, de teacspaencsca, assss a la ccfnemasci c bnc gnveec.
Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de Teacspaencsca, Bnc Gnveec c Paetscpasci Ccuntadaca de la Cnmuncctat Valecscaca.
Deseet 6/2016, del Cncsell, de 6 de macg, pel qunal s'apenva el Cndc de Bnc Gnveec de la Geceealctat.
Deseet 10 /2017, de 2 de junlcnl, del Cncsell, de desplegamect de la Llec 2/201 , de 2 d'abecl, de la Geceealctat, ec matneca de teacspaencsca c de eegunlasci del Cncsell de
Teacspaencsca, Assss a la Icfnemasci Públcsa c Bnc Gnveec.
Llec /2016, de 6 de macg, de Cnmptes Obeetes pee a la Geceealctat.

Es sncseevaeac duneact el temps cesessaec pee a snmplce amb la fcalctat pee a la qunal es vac demacae c pee a deteemccae les pnsscbles eespncsabclctats qune es pnguneeec deecvae de la
dcta fcalctat c del teastamect de les dades. Seeà aplcsable el qune dcspnsa la cnematva d'aeecuns c dnsunmectasci.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nnm c sngcnms; DNI/NIF/NIE/passapnet; Númeen de la S. S.; taegeta sacctàeca; dceessci (pnstal n elesteòccsa); telnfnc (fe n mòbcl); fema; fema elesteòccsa; seee, edat; deslaeascncs d'alts sàeeess, malaltes, paeectun, dades eelatves a mecnes d'edat.

Característiaes personals
Altres dades: Aiaelles dades iae pagaen ser aportats en la reclamació.
CATEGORIES D'INTERESSATS O

Peesnces fscqunes, peesnces juneídcqunes, alts sàeeess c asscmclats aceí snm empleats públcs.

AFECTATS I ORIGEN DE LES DADES Oecgec dceestamect de la peesnca ccteeessada.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (CATEGORIA DE DESTINATARIS)

Cncsell de Teacspaencsca c Bnc Gnveec; Defecsne del Pnble; Sícdcs de Geeunges; Tecbuncal de Cnmptes; Sccdcsatunea de Cnmptes; tecbuncals; snssns c fneses de seguneetat de l'Estat;
Mcccsteec Fcssal; Agncsca de Peevecsci c Lluncta snctea el Feaun c la Cneeunpsci de la Cnmuncctat Valecscaca; altees òegacs cctegeacts de l'Admcccsteasci de la Geceealctat, Admcccsteasci
estatal, lnsal, unccveesctats, aceí snm altees sunbjestes a qunn els ss d'aplcsasci l'àmbct sunbjestun de la cnematva snbee teacspaencsca.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNI-

Les mesunees de seguneetat cmplactades es sneeespncec amb les peevcstes ec l'Accee II(Mesunees de seguneetat) del Recal Deseet 3/2010, de de gecee, pel qunal es eegunla

QUES I ORGANITZATIVES

l'Esqunema Nascncal de Seguneetat ec l'àmbct de l'Admcccsteasci Elesteòccsa c qune es tenbec dessectes ec els dnsunmects qune sncfnemec la Pnlítsa de pentessci de dades c seguneetat de la ccfnemasci de la Cncselleeca.

