REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
NOM DE L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

PREMIS I CONCURSOS
Gestió dels premis i concursos organitzats per la Conselleria.
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Art. 6.1.a) Consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics.
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Art. 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Art. 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Normes que regulen l'actuació de les Administracions Públiques i especialment la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic instrumental i altres normes. Normes que regulen l'actuació de la Conselleria i en particular la Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia
de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell; Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica
de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat i altres normes.

En el seu cas, normes i bases reguladores dels premis i concursos.
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i, pels terminis establits en les normes vigents per al compliment
d'obligacions i responsabilitats legals, sent suprimits d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, veu i imatge.
Dades de contacte: adreça (postal, electrònica) i telèfon.
Dades derivades de la participació en el premi o concurs.
CATEGORIES D'INTERESSATS
Sol·licitants, participants, guanyadors i guardonats, membres del jurat.
O AFECTATS
En compliment de les obligacions legals, missió en interés públic o en l'exercici de poders públics, podran ser destinataris de les dades personals altres òrgans de l'Administració Pública
(de l'àmbit autonòmic, local, estatal o en el seu cas europeu), Autoritats de Control en matèria de protecció de dades, òrgans judicials, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Corts
Valencianes , Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Delegat de Protecció de
Dades de la Generalitat Valenciana i tercers subjectes de dret privat quan, en el seu cas, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
Generalitat , de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
DADES (Categoria de Destinataris)
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Persones usuàries dels mitjans de comunicació (com ara web i xarxes socials o altres mitjans) on es publiquen i es done difusió pública als premis, concursos i als premiats.
Tercers encarregats del tractament podran tindre accés a les dades per encàrrec de la Conselleria o de la Generalitat Valenciana per a la prestació de serveis, seguint les instruccions i amb
les mesures de seguretat i confidencialitat establides en l'encàrrec de tractament.
TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES

No estan previstes.
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 Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'administració electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de la
Generalitat Valenciana, així com altres normes i polítiques organitzatives establides per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
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