CATEGORIA D'ACTIVITATS
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
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 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015 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.
RGPD 6.1.a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals.
(per als casos en què no siga aplicable cap dels articles anteriors serà necessari que l'interessat
proporcione el consentiment).

Fins del tractament

Gestió de la comunicació pública amb finalitats institucionals de l'agenda d'activitats de la Conselleria,
il·lustració de notes de premsa, publicació de la galeria d'imatges, àudios i vídeos d'actes i esdeveniments,
publicació de notícies en plataformes de comunicació electròniques, inclosa la web i els llocs oficials en
xarxes socials.

Col·lectiu

Càrrecs, empleats, assistents a esdeveniments i activitats de la Conselleria i altres persones relacionades.

Categories de Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, imatge i veu
Altres tipus de dades: detalls d'ocupació, càrrec o lloc de treball, entitat a la qual representa.

Categoria de destinataris

Transferències
internacionals

Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat o altres Administracions públiques (local, estatal,
europea).

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
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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