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

PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 2014-2020 (TRAM COMUNITAT VALENCIANA)
Control i fiscalització dels Programes d'Ocupació Juvenil EMPUJU i EMCUJU, consistents en la concessió de subvencions a Ajuntaments, Mancomunitats i Diputacions de la Comunitat
Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, per a la contractació de les persones joves que figuren inscrites en el fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dotant així als beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques
en l'àmbit de les seues competències.
Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari pel compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual
s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es
deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.
Reglament (UE) Núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm.
1081/2006 del Consell.

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

REGLAMENT (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes
financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats
REGLAMENT (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) i pel qual es deroga
el Reglament (UE) núm. 1296/2013
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
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

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 de
Hisenda i Model Econòmic.
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar 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; Veu; Signatura; Signatura electrònica; Adreça IP.

Detalls de l'ocupació

Acadèmics i professionals

Dades economicofinanceres i d'assegurances
CATEGORIES D'INTERESSATS Persones joves beneficiàries. Representants o persones de contacte dels Ajuntaments, Mancomunitats, Diputacions, organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, que
O AFECTATS
contracten les persones joves.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat valenciana; Altres òrgans de l'Administració de l'Estat; Altres òrgans de la Unió Europea; Altres òrgans de l'Administració Local;
DADES (Categoria de Destinataris) Hisenda Pública i Administració Tributària; Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana; Altres òrgans jurisdiccionals i legislatius. Empreses i/o professionals.
TRANSFERÈNCIES
No aplica
INTERNACIONALS
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
MESURES DE SEGURETAT,
de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

ACTUALITZACIÓ 20/1/2022

