CATEGORIA D'ACTIVITATS
AGENDA DE CONTACTES, PROTOCOL I ÒRGANS COL·LEGIATS
DE TRACTAMENT:
Base legitimadora

RGPD 6.1. c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable
del tractament.
(Llei 40/2005, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic).
RGPD 6.1.e) 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.

Fins del tractament

Gestió i manteniment d'agendes amb dades de contacte en relació amb les activitats de difusió,
institucionals i administratives amb persones físiques o representants de mitjans de comunicació, entitats
i organismes, públics i privats, nacionals i internacionals, a fi de realitzar l'enviament de publicacions i
comunicacions, gestionar les relacions institucionals per al normal funcionament de la Conselleria inclosos
les dades d'aquelles persones que formen part dels òrgans col·legiats adscrits a la Conselleria. Així mateix
es tracten dades amb la finalitat de portar la gestió de la convocatòria i participació en els actes públics o
privats organitzats per la Conselleria.

Col·lectiu

Persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, públiques i privades, amb les quals
la Conselleria manté relació en funció de les activitats que té encomanades.

Categories de Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica);
telèfon;
Altres tipus de dades: detalls d'ocupació, càrrec o lloc de treball, entitat a la qual representa.

Categoria de destinataris

No estan previstes comunicacions de les dades.

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.

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

Contacte DPD

Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l’Albereda, 16

46010 València

dpd@gva.es
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