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-

Gestió deó lesó dadesó conttntgudesó entó lesó eeclaaacoontsó peeó aó laó treaaotracoió delsó expedoenttrsó (efeectruaeó tremaotrsó d'aaudonntcoamó coauntocacoontsó oó ntotfcacoonts).

MENT
Aetcleó 6.1.c)ó RGD..ó Eló treactraaenttró ésó ntecessaeoó peeó aló coaploaenttró d'auntaó ollogacoió legaló aplocalleó aló eespontsalleó deló treactraaenttr ó 

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ







TERMINI DE CONSERVACIÓ

Lleoó 19/2013mó deó 9ó deó desealeemó deó treantspaenntcoamó accésó aó laó ontfeoeaacoió oó lontó goveent.
Lleoó 2/2015mó deó 2ó d'aaleolmó deó Teantspaenntcoamó Bontó Goveentó oó Daetcopacoió Coutradantaó deó laó Coauntotratró Valentcoanta.
.eceetró 56/2016mó deló Contsellmó deó 6ó deó aaogmó peló qualó s'aapeovaó eló Codoó deó Bontó Goveentó deó laó Genteealotratr.
.eceetró 105/2017mó deó 28ó deó juloolmó deló Contsellmó deó desplegaaenttró deó laó Lleoó 2/2015mó deó 2ó d'aaleolmó deó laó Genteealotratrmó entó aatrneoaó deó treantspaenntcoaó oó deó eegulacoió deló Contselló de
Teantspaenntcoamó Accésó aó laó Intfeoeaacoió Dúllocaó oó Bontó Goveent.
Lleoó 5/2016mó deó 6ó deó aaogmó deó Coaptresó Oleetresó peeó aó laó Genteealotratr.

Esó contseevaeantó dueanttró eló treapsó ntecessaeoó peeó aó coaploeó aaló laó fntalotratró peeó aó laó qualó esó vantó deaantaeó oó peeó aó detreeaontaeó lesó possollesó eespontsalolotratrsó queó esó pogueeentó deeovaeó deó laó 
dotraó fntalotratró oó deló treactraaenttró deó lesó dades.ó Seemó aplocalleó eló queó dosposaó laó ntoeaatvaó d'aaexousó oó docuaenttracoi.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Noaó oó cogntoas;ó .NI/NIF/NIE/passapoetr;ó Núaeeoó deó laó S.ó S.;ó traegetraó santotrmeoa;ó doeeccoió (postraló oó electreòntoca);ó trelnfeontó (fxó oó aòlol);ó feaa;ó feaaó electreòntoca;ó sexemó edatr;ó declaeacoontsó d'aaltrsó cmeeecsmó aalaltesmó paeenttumó dadesó eelatvesó aó aentoesó d'aedatr.

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

Deesontesó fsoquesmó peesontesó jueddoquesmó altrsó cmeeecsó oó assoaolatrsó aoxdó coaó ó eapleatrsó púlloc.

AFECTATS I ORIGEN DE LES DADES Oeogent ó doeectraaenttró deó laó peesontaó onttreeessada.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (CATEGORIA DE DESTINATARIS)

Contselló deó Teantspaenntcoaó oó Bontó Goveent;ó .efeentsoeó deló Dolle;ó Sdntdocó deó Geeuges;ó Teoluntaló deó Coaptres;ó Sontdocatrueaó deó Coaptres;ó treoluntals;ó cossosó oó feoecesó deó segueetratró deó l'aEstratr;ó 
Montostreeoó Foscal;ó Agnntcoaó deó Deeventcoió oó Lluotraó conttreaó eló Feauó oó laó Coeeupcoió deó laó Coauntotratró Valentcoanta;ó altreesó òegantsó onttregeanttrsó deó l'aAdaontostreacoió deó laó Genteealotratrmó Adaontostreacoió 
estratralmó localmó untoveesotratrsmó aoxdó coaó altreesó suljectresó aó qunó elsó ésó d'aaplocacoió l'amalotró suljectuó deó laó ntoeaatvaó soleeó treantspaenntcoa.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNI-

Lesó aesueesó deó segueetratró oaplanttradesó esó coeeespontentó aaló lesó peevostresó entó l'aAntntexó II(Mesueesó deó segueetratr)ó deló Reoaló .eceetró 3/2010mó deó 8ó deó genteemó peló qualó esó eegulaó 

QUES I ORGANITZATIVES

l'aEsqueaaó Nacoontaló deó Segueetratró entó l'amalotró deó l'aAdaontostreacoió Electreòntocaó oó queó esó treolentó desceotresó entó elsó docuaenttrsó queó contfeoeaentó laó Doldtcaó deó peotreccoió deó dadesó oó segueetratró deó laó ontfeoeaacoió deó laó Contselleeoa.

