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

SUPERVISIÓ PRUDENCIAL D'ENTITATS FINANCERES SUBJECTES A LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT

Donar suport als processos d'inspecció i seguiment d'entitats que, en relació amb les entitats financeres i fundacions sota la supervisió de la Generalitat, realitza la Direcció General de
Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera.
Article 6.1.c) RGPD, el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Article 6.1.e) RGPD, el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
BASE JURÍDICA LICITUD O
Ordre 4/2021, de 4 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es desenvolupa el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
LEGITIMACIÓ
Decret legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat
Valenciana.
Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre caixes d'estalvis.
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van obtindre i per a determinar les possibles responsabilitats que pogueren derivar-se d'aquesta
TERMINI DE CONSERVACIÓ
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
•
Caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, adreça (postal o electrònica), telèfon (fix o mòbil), imatge; signatura; signatura electrònica.
•
Dades econòmiques, financeres i d'assegurança: informació de comptes i transaccions financeres.
CATEGORIES D'INTERESSATS
Empleats de les entitats supervisades, així com els seus administradors, clients de les entitats i fundacions supervisades.
O AFECTATS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
No es preveuen cessions o comunicacions de les dades.
DADES (categoria de destinataris)
TRANSFERÈNCIES
No es preveuen transferències internacionals de dades.
INTERNACIONALS
MESURES DE SEGURETAT,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional
TÈCNIQUES I
de Seguretat.
ORGANITZATIVES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
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