NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PORTAL DE PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

Gestió de les dades de les persones usuàries del Portal de Participació de la Generalitat. Les persones usuàries podran participar en les funcionalitats de debats, propostes, legislació col·laborativa,
votacions i pressupostos participatius.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ

Article 6.1.a) RGPD. L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i l’article 46.3 de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana:
Article 46.3 En els processos participatius que es realitzen a través de mitjans tecnològics, amb la finalitat de comprovar la identitat de les persones que participen, així com els diferents requisits
d'edat, veïnatge administratiu o qualsevol altre que es dispose en les lleis, la ciutadania prestarà la seua autorització expressa a la Generalitat per a la verificació de les dades requerides.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades dels destinataris persones físiques de les publicacions, es conservaran mentre les persones interessades mantinguen la seua condició de usuàries del Portal de Participació de la Generalitat i en tant no sol·liciten la seua baixa del registre.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identificatiu
CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(CATEGORIA DE DESTINATARIS)

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça electrònica, data de naixement, veinatge -municipi on resideix -

Ciutadans i residents.

No estan previstes cessions de dades.

MESURES DE SEGURETAT,

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

