NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ D'AJUDES O SUBVENCIONS RELATIVES A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT

Preparar, tramitar, gestionar i portar el seguiment de subvencions i ajudes destinades a posar en marxa programes d'igualtat per als col·lectius de la diversitat i de
sensibilització en els valors de la diversitat.

BASE JURÍDICA LICITUD O LEGITIMACIÓ Article 6.1.c del RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions).
Article 6.1.e del 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 amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

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

Orientació sexual, identitat sexual i de gènere, origen racial o ètnic, religió, creença, situació de pobresa o diversitat funcional.

Caràcter identificatiu

Nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, número Seguretat Social, targeta sanitària, adreça (postal o electrònica), telèfon (fix o mòbil), marca física, signatura,
empremta digital, signatura electrònica.

Característiques personals
Circumstàncies socials
Dades economicofinanceres i
d'assegurances
Dades de transaccions
CATEGORIES D'INTERESSATS O
AFECTATS

Sol·licitants, beneficiaris, representants legals.

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; òrgans de la Unió Europea; hisenda pública i Administració
tributària; síndic de comptes de la Comunitat Valenciana; bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, i òrgans jurisdiccionals i legislatius.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT, TÈCNIQUES I 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
ORGANITZATIVES
regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

