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

PROGRAMACIÓ FEDER – FSE+ 2021-2027 CONSULTA PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUTADANIA - PROCÉS PARTICIPATIU
Gestió de la consulta pública dirigida a la ciutadania de la Comunitat Valenciana perquè aporten suggeriments i observacions relacionades amb la redacció dels Programes Operatius
FEDER i FSE+ de la Comunitat Valenciana 2021-2027
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.
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

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

REGLAMENT (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 24 de juny de 2021, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
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.
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
TERMINI DE CONSERVACIÓ
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/CIF/Passaport, nom i cognoms, categoria professional.
Dades de contacte: adreça (postal, electrònica) i telèfon.
Dades derivades de la participació en la consulta pública.
CATEGORIES D'INTERESSATS
Participants en la consulta pública.
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
CESSIÓ O COMUNICACIÓ 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
DADES (Categoria de Destinataris)
Generalitat , de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
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

ACTUALITZACIÓ 28/4/2022

