CATEGORIA D'ACTIVITATS
SEGURETAT ALIMENTARIA
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 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual
s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual
s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la
higiene dels productes alimentosos.
Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició..

Fins del tractament

Activitats d'ordenació, gestió i organització sanitària destinades a garantir la seguretat alimentària. Entre
tals activitats estan el manteniment dels registres sanitaris i d'indústries alimentàries, la planificació i el
control oficial d'aliments i begudes, la gestió sanitària dels escorxadors, les alertes sanitàries, i la
programació d'inspeccions.

Col·lectiu

Propietaris o empleats d'establiments agroalimentaris, o els seus representants legals. S'inclouen dades
identificatives dels inspectors a l'efecte de control i planificació de les visites.

Categories de Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, DNI/CIF.
Dades relatives a la comissió d'infraccions: infraccions administratives.
Altres tipus de dades: detalls d'ocupació i dades de transaccions.

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

Contacte DPD

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

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

46010 València

dpd@gva.es
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