NOM DE L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Gestió de les sbveecioncs n demacdes snioals o eincòmmoubes de persnces o ectiiais, púvloubes n proeades

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Artiile 6 1 i GG D el iraiiameci és ceiessaro per al inmplomeci dubca nvlogaioó legal aploiavle al respncsavle del iraiiamecio

TERMINI DE CONSERVACIÓ

•

Lleo 38/2003, de 17 de cneemvre, Geceral de Sbveecioncs

•

Lleo 1/2015, de 6 de fevrer, de la Geceraloiai, duHosecda úvloia, del Seiinr úvloi Icsirbmecial o de Sbveecioncs

Es incserearac dbraci el iemps ube soga ceiessaro per a inmplor amv la fcaloiai per a la ubal es eac reiapiar o per a deiermocar les pnssovles respncsavoloiais ube es pngberec deroear duaubesia
fcaloiai o del iraiiameci de les dades Serd aploiavle el ube es dospnsa ec la cnrmatiea duariobs o dnibmeciaioó

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Categoria especial

Salbi (doeersoiai fbcioncal ; rosins dueiilbsoó snioal

Caràcter identicata

Nnm o ingcnms; DNI/NIF/NIE/ assapnri; cúmern de la S S ; adreça (pnsial n eleiiròmcoia ; ielèfnc (fi n mòmvol ; sogcaibra; sogcaibra eleiiròmcoia

Característiaes personals
Circamstàncies socials
Circamstàncies o dades acadèmiiaes i professionals
Detalls de l'ocapació
Dades econòmic-inanceres i d'assegarances
CATEGORIES DE PARTS INTERESSADES O AFECTADES
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

Snl·loioiacis; vecefiodroes; represeciacis legals

(CATEGORIES DE DESTINATARIS)

Hosecda púvloia o admocosiraioó irovbidroa; Trovbcal de Cnmpies; Socdoiaibra de Cnmpies de la Cnmbcoiai Valecioaca; alires òmrgacs de luAdmocosiraioó de luEsiai; òmrgacs de la Ucoó Ebrnpea;
vacis, iaoies duesialeo o iaoies rbrals; alires ectiiais fcacieres; Iciereecioó Geceral de la Geceraloiai; Iciereecioó Geceral de luAGE; Sereoio Naioncal de Cnnrdocaioó Actifrab; Ofioca Ebrnpea de
Llboia incira el Frab (OLAF ; pbvloiaioó ec el pnrial de iracsparècioa de la GVA

MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesbres de segbreiai omplaciades es inrrespncec amv les preeosies ec luaccei II (Mesbres de segbreiai del Geoal Deirei 3/2010, de 8 de gecer, pel ubal es regbla luEsubema Naioncal de
Segbreiai ec ludmvoi de luAdmocosiraioó Eleiiròmcoia

