ADVOCACIA DE LA GENERALITAT I SERVEIS JURÍDICS
ADVOCACIA DE LA GENERALITAT I SERVEIS JURÍDICS
Gestió de la informació en relació amb els serveis jurídics i advocacia de la Generalitat:
- Assistència a reunions i meses de contractació.
- Gestió i tramitació d'expedients i procediments administratius.
- Tramitació de procediments sancionadors.
- Gestió de processos judicials.
- Elaboració d'informes i atenció de consultes.
- Validació d'escriptures de poder.

Finalitat

Exercici dels poders públics i en el compliment de les obligacions legals (art. 6.1.c) i e) RGPD) en virtut del que es
disposa en la:
- Llei 10/2005 de 9 de desembre d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
Legitimació i base jurídica - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
del tractament
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Una altra normativa específica aplicable en el seu cas.
Descripció d'interessats

Descripció
de
personals tractats

Personal al servei de l'Administració; representants legals; concurrents en processos de contractació administrativa;
demandants o demandats, representants legals, persones de contacte; sol·licitants d'informes o consultes.

-Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, Núm. SS/mutualitat, adreça, signatura, signa electrònica i
telèfon.
dades - Dades de característiques personals.
- categories especials de dades: salut.
- Altres dades: dades professionals i d'ocupació.

Es comunicaran dades:
Destinataris de les dades

- A òrgans de l'administració competents en la matèria.
- A les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (articles 22 a 24 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal).
- Als Jutges i tribunals en els termes definits per la legislació processal.

- La conservació de les dades s'establirà pel període de prescripció establit en la legislació processal aplicable en els
diferents ordres.
- En el cas dels expedients amb processos iniciats, les dades es conservaran durant el període necessari per a la seua
Plazo de conservación de
gestió fins a l'esgotament dels possibles recursos jurisdiccionals i en el seu cas pel temps necessari per a la
los datos
prescripció de la responsabilitat professional dels serveis jurídics.
- 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.

