NOM DE L'ACTIVITAT DE

NOTIFICACIONS BRETXES DE SEGURETAT EN PROTECCIÓ DE DADES

TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL

Gestió i avaluóació de lues bretxes de segóretat aix com lua notiicació a lu'aótoritat de controlu en protecció de dades i parts afectades.

TRACTAMENT
BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Articlue 6.1.c) RGPD. Elu tractament és necessari per alu compluiment d'óna obluigació luegalu apluicablue alu responsablue delu tractament. Articlue 33 delu Regluament UE 2016/679 delu Parluament Eóropeó i delu
Conselulu de 27 d'abrilu de 2016 reluatió a lua protecció de lues persones fsiióes pelu ióe fa alu tractament de dades personalus i a lua luluióre circóluació d'aióestes dades i pelu ióalu es deroga lua Directiva
95/46/CE (Regluament generalu de protecció de dades).

Es conservaran dórant elu temps necessari per a compluir amb lua inaluitat per a lua ióalu es van recaptar i per a determinar lues possiblues responsabiluitats ióe es pogóeren derivar d'aióesta inaluitat i delu
tractament de lues dades. Serà apluicablue elu ióe es disposa en lua normativa d'arxiós i docómentació.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postalu o eluectrònica); teluèfon (ix o mòbilu);signatóra; signatóra eluectrònica.

Alutres dades: aióelulues ióe pógóen ser aportades en lua solu·luicitód.
CATEGORIES DE PARTS INTERES-

Denónciants; Afectats; representants luegalus.

SADES O AFECTADES I ORIGEN DE
LES DADES

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(CATEGORIES DE DESTINATARIS)

Origen: directament de lua persona interessada.

Forces i Cossos de Segóretat de lu'Estat; aótoritats de controlu pertanyents a lua UE en elu marc delu desenvoluópament de lues accions conjóntes ióe s'establueixen elu T tolu VII delu RGPD; eióips de
resposta davant emergències informàtiióes (CERT) delu Centre Cristoluògic Nacionalu i delus previstos en lua Directiva 2016/1148 reluativa a lues mesóres destinades a garantir ón eluevat nivelulu comú de
segóretat de lues xarxes i sistemes d'informació en lua Unió

MESURES DE SEGURETAT,

Les mesóres de segóretat impluantades es corresponen amb lues previstes en lu'annex II (Mesóres de segóretat) delu Reialu Decret 3/2010 de 8 de gener pelu ióalu es rególua lu'Esióema Nacionalu de

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Segóretat en lu'àmbit de lu'Administració Eluectrònica.

