CATEGORIA DE
ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO:

GESTIÓ DE RRHH

Base legitimadora

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a
l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut. (personal
estatutari).
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic. (funcionaris i supletòriament estatutaris)
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
(funcionaris)
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors. (personal laboral)
II Conveni col·lectiu del Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica.

Fins del tractament

Gestió de personal, funcionari i laboral, d'Institucions Sanitàries. Registre tant de les places/posats, com de
les persones dependents/gestionades per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.
Expedient personal.
Planificació i Gestió dels torns realitzats i a realitzar dels treballadors de les institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.
Gestió de les targetes identificatives del personal d'institucions sanitàries de la CSUSP
Nòmina d'Institucions Sanitàries.
Control horari.

Col·lectiu

Empleats i Càrrecs públics

Categories de Dades

Nom i cognoms, DNI/NIF, número de registre de personal, número de Seguretat Social/Mutualitat, adreça
postal i telèfon.
Categories especials de dades: dades de salut, afiliació sindical.
Dades que no són sensibles o no constitueixen categories especials de dades:
• Dades acadèmiques i professionals
• Dades de detall d'ocupació.
• Dades economicofinancer
Altres dades: Dades relatives a infraccions administratives

Categoria de destinataris

Agència Estatal d'Administració Tributària.
Institut nacional d'estadística
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Entitats locals
Tresoreria de la Seguretat Social i Inspecció de Treball
Sindicatura de Comptes, les Corts
Tribunal de Comptes
Organitzacions sindicals.
Entitats financeres.

Transferències
internacionals

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini supressió

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.
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat 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 i de
conformitat amb el que estableix la política de seguretat de la informació de la Generalitat (DECRET
66/2012, de 27 d'abril, del Consell)

Entitat Responsable

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat

Contacte DPD

Passeig de l’Albereda, 16

46010 València

dpd@gva.es
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