AGENDA I PROTOCOL
AGENDA I PROTOCOL
Les dades es tractaran per a:
Finalitat

- La gestió de persones de contacte relacionades amb la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat.
- La difusió d'informació institucional.
▪ Missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art.
6.1.e) RGPD):
- Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
- Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència
de la Generalitat.
- Tractament de dades de contacte conforme al que es disposa per l'article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Legitimació
i
base
- Tractament de dades obtingudes de fonts d'accés públic com a nomenaments d'alts càrrecs en Butlletins Oficials.
jurídica del tractament
▪ Obligació legal en matèria de transparència pública aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) RGPD):

- Publicació d'agenda d'alts càrrecs conforme a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
▪ Tractament és necessari per a l'execució d'un contracte (art. 6.1.b) RGPD):
- Tractament de dades personals de ponents o conferenciants.
Descripció d'interessats

Personal al servei de l'Administració; càrrecs, directius i responsables públics.; altres persones que es relacionen amb
l'Administració.

Descripció de dades - Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
- Dades de detalls de l'ocupació: càrrec.
personals tractats

Destinataris de les dades

No es realitzaran comunicacions de dades més enllà de les previstes amb caràcter general per a les activitats de
tractament.

- La informació es tractarà mentre es mantinga la relació o l'interés de l'Administració en virtut de la funció o lloc
exercit.
- La informació publicada en compliment d'obligacions de publicitat activa es relacionada amb les agendes d'alts
càrrecs es conservarà per un període de fins a tres anys després de la finalització del mandat conforme al que es
disposa per l'article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2
Termini de conservació d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern.
de les dades
-Amb caràcter general, la informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per
a la prescripció d'eventuals responsabilitats legals.
- La informació amb valor històric es conservarà de manera indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

