ACTIVITAT DE TRACTAMENT
Gestió d'usuaris de posicionament en Temps Real (Xarxa ERVA)

FINALITAT O ÚS DEL TRACTAMENT
Tramitació d'altes/baixes d'usuaris i actualització de dades personals proporcionades. Control d'accessos d'usuaris al servidor en temps real GNSS de l'ICV. Generació
d'estadístiques d'ús. Notificació via e-mail de confirmació d'alta en el servei i informació d'interés general quan així es considere.
BASE JURÍDICA
•

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

•

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

•

Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià

•

Decret 84/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià

CATEGORIES D'INTERESSATS O AFECTATS
Persones físiques que es relacionen amb l'òrgan administratiu.
CATEGORIES DE DADES
Nom i cognoms, correu electrònic, empresa o organisme de pertinença, sector d'activitat, telèfon i ús a donar a les dades.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
No estan previstes la cessió o comunicació de dades.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes transferències internacionals de dades
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari 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

