NOM DE L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

GESTIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

1. Convocar, resoldre i portar el seguiment de les subvencions i ajudes tendents a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la perspectiva de gènere, la
prevenció de conductes discriminatòries, l'atenció de les dones en situació d'exclusió social, la inclusió i la promoció sociolaboral de les dones i el foment de les organitzacions de
dones.
2. Coadjuvar en la tramitació de denúncies que es formulen davant situacions de discriminació i abús contra les dones.
3. Atendre i informar de manera personalitzada dones, grups de dones, entitats i empreses, orientar-les i assessorar-les en aquelles matèries que possibiliten la seua incorporació a
tots els àmbits de la vida en condicions no discriminatòries en favor de la igualtat d'oportunitats.

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la
igualtat entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).
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.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van sol·licitar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades de categoria especial

Víctima de violència de gènere; salut

Caràcter identificatiu

Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura; signatura electrònica.

Característiques personals
Circumstàncies socials
Dades economicofinanceres i
d'assegurances
CATEGORIES D'INTERESSATS Sol·licitants; beneficiaris; representants legals; les dades personals recollits en les sol·licituds i en la documentació presentada pels interessats.
O AFECTATS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (Categoria de
destinataris)

Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma; altres òrgans de l'Administració de l'Estat; Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana; òrgans jurisdiccionals i
legislatius.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES

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 en l'àmbit de l'Administració electrònica.

