ACTIVITAT DE TRACTAMENT
Atenció de drets en protecció de dades.
FINALITAT O ÚS DEL TRACTAMENT
Registre, gestió i contestació de les peticions d'exercici dels drets individuals en matèria de protecció de dades de les persones interessades, consistents en accés, rectificació, supressió, portabilitat,
limitació, no ser objecte de decisions individuals basades exclusivament en un tractament automatitzat i retirada del consentiment.
BASE JURÍDICA
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades)
Normes que regulen l'actuació de les Administracions Públiques i especialment: Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015 d'1
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic; Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; Llei 5/1983 de 30 de desembre del Consell; Llei 2/2020, de 2 de
desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic Valencia i el Decret 84/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprovació de l’Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià.
CATEGORIES D'INTERESSATS O AFECTATS
Sol·licitants: Representant legal o voluntari
CATEGORIES DE DADES
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF/NIE/Passaport; Nom i Cognoms; Adreça (postal o electrònica); Telèfon (fix o mòbil)
Dades de representació. Signatura manuscrita o electrònica, així com altres dades que puguen ser aportats pels sol·licitants.
Dades de caràcter especial: Salut (diversitat funcional)
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Defensor del Poble, o Sindic de Greuges, Autoritat de control de Protecció de Dades, Òrgans judicials, Ministeri Fiscal, altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes transferències internacionals de dades.
TERMINI DE CONSERVACIÓ
En la mesura que siga possible ha d'informar-se fins a quina data o durant que termini es conservaran les dades. Sempre haurà de ser el temps suficient per a complir amb la finalitat per a la qual van
ser recollits i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat i del tractament de les dades, sent en aquest cas, aplicable el que es disposa en la normativa d'arxiu i
documentació.
MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES
Les mesures de seguretat 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, segons disposa la disposició addicional primera de la LOPDGDD

