REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
BASE JURÍDICA
Reglament general de protecció de dades (RGPD): artcle 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 general de protecció de dades (RGPD): artcle 6.1.c. Tractament necessari per al
compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament general de protecció de dades (RGPD): artcle 6.1.b. Tractament necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part.
Normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i especialment la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de la
Generalitat; el Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori pel qual
s'atribueixen les competències a la Conselleria, i d’altres normes reguladores.
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Comunicació pública amb fnalitats insttucionals de l'agenda d'actvitats de la Conselleria,
il·lustració de notes de premsa, publicació de la galeria d'imatges, àudios i vídeos d'actes i
esdeveniments, publicació de notcies en plataformes de comunicació electròniques, incloent-hi el
web i els llocs ofcials en xarxes socials.
COL·LECTIU
Càrrecs, empleats, assistents a esdeveniments i actvitats de la Conselleria i d’altres persones relacionades.
CATEGORIA DE DADES
Dades identfcatves: nom i cognoms, imatge, veu.
Dades de detall d'ocupació.
CATEGORIA DE DESTINATARIS
En compliment de les obligacions legals com també quan la comunicació siga necessària per a la
gestó del tràmit corresponent perquè la Conselleria complisca una missió en interés públic o en
l'exercici de poders públics, podran ser destnataris de les dades personals altres òrgans de
l'Administració pública (de l'àmbit autonòmic, local, estatal o, si escau, europeu), autoritats de
control en matèria de protecció de dades, òrgans judicials, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes,
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Agència Antfrau, IGAE, Defensor del Poble,

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Valenciana.
Usuaris dels mitjans de comunicació i difusió de les dades personals on es publiquen les dades de
les persones interessades.
Tercers encarregats del tractament podran tndre accés a les dades per encàrrec de la Conselleria
i/o de la Generalitat Valenciana per a la prestació de serveis, seguint les instruccions i amb les
mesures de seguretat i confdencialitat establides en el contracte d’encàrrec de tractament.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes.
TERMINIS PREVISTOS PER A LA SUPRESSIÓ
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la fnalitat per a la qual
es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i
responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normatva d'arxius i
documentació.
MESURES DE SEGURETAT
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 estan descrites en els documents que
conformen la polítca de protecció de dades i seguretat de la informació de la Generalitat
Valenciana, com també altres normes i polítques organitzatves establides per la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
C/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administratva 9 d'Octubre – Torre 1, 46018 València
Adreça electrònica: organizacion_sga@gva.es
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació
Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València
Adreça electrònica: dpd@gva.es

