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

VIDEOVIGILÀNCIA
BASE JURÍDICA
Reglament general de protecció de dades (RGPD): art. 6.1.e) Tractament necessari per al
compliment d'una missió realitzada en interés públic.
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions a través dels sistemes de videovigilància de la
conselleria.
COL·LE CTIU
Ciutadans visitants o empleats que transiten per les zones protegides per videovigilància.
CATEGORIA DE DADES
Dades identificatives: imatge.
CATEGORIA DE DESTINATARIS
En compliment de les obligacions legals així com quan la comunicació siga necessària per a la
seguretat dels béns, persones i instal·lacions, les dades personals podran ser comunicats a les
Forces i Cossos de seguretat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal i en el seu cas entitats asseguradores.
Tercers encarregats del tractament podran tindre 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 confidencialitat establides en el contracte per encàrrec de tractament.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes.
TERMINIS PREVISTOS PER A LA SUPRESSIÓ
Les dades personals es conservaran durant el termini màxim d'un mes des de la data de recollida,

excepte quan hagueren de ser conservades per a acreditar la comissió d'actes que atempten contra la
integritat de persones, béns o instal·lacions.

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 es troben descrites en els documents
que formen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de la Generalitat
Valenciana, així com altres normes i polítiques organitzatives 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/ Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 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, Participació i Cooperació
Passeig de l'Albereda 16, 46010 València
Adreça electrònica: dpd@gva.es

