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REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA FUNDACIÓ 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA (ValER) 

 

 

INFORMACIÓ COMUNA A TOTES LES ACTIVITATS DE TRACTAMENTS DE ValER.  

RESPONSABLE 
DEL TRACTAMENT 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA D'INVESTIGACIÓ 

D'EXCEL·LÈNCIA  

Adreça: CARRER MAJOR 83, 1r PORTA 9 

Correu electrònic: info@valer-f.es 

DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE 

DADES 

Delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat: 

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València 

Correu Electrònic: dpd@gva.es 

Web: https://www.transparencia.gva.es/dpd 

EXERCICI DE 
DRETS DE LES 

PERSONES 
INTERESSADES 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a 

les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del 

seu tractament o a oposar-se a aquest, mitjançant escrit, prèvia identificació, 

dirigit a l'òrgan: 

UNITAT: Administració ValER 

Adreça: Carrer Major 83, pis 1r porta 9 

Correu electrònic: info@valer-f.es 

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment 

de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en 

qualsevol moment davant el mateix òrgan. 

RECLAMACIÓ 
DAVANT 

L'AGÈNCIA 
ESPANYOLA DE 
PROTECCIÓ DE 

DADES 

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament 

o que no se'ls ha atés degudament en l'exercici dels seus drets, poden presentar 

una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la 

seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/ 

 

Més informació sobre Protecció de Dades 

mailto:info@valer-f.es
mailto:dpd@gva.es
mailto:pd
mailto:dpd@gva.es
https://www.transparencia.gva.es/dpd
mailto:info@valer-f.es
https://www.aepd.es/
https://www.valer-f.es/wp-content/uploads/docs/proteccion-de-datos/Mes-informacio-Proteccio-de-dades-ValER-2021.pdf
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DE CADASCUNA DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT: 

1. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió comptable dels capítols de despesa i ingressos derivats de l'execució del pressupost , així com 

la imputació comptable, facturació, fiscalització o intervenció dels comptes i, si escau, posada a la 

disposició d'informació econòmica i pressupostària a l'efecte de control per part dels parlamentaris. 

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. 

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• Llei 40/2005, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 

Les dades 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, conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a més dels 

períodes establits en la normativa d'arxius i documentació. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Núm. S. S., Targeta Sanitària, Adreça 

postal o electrònica, Telèfon fix o mòbil. 

Altres categories de dades aplicables a la finalitat d'aquest tractament: 

- Detalls d'ocupació 

- Informació de l'activitat 

- Informació comercial 

- Dades economicofinanceres i d'assegurances 

- Dades de transaccions 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 
Proveïdors, creditors, personal laboral i investigador, beneficiaris d'ajudes o subvencions. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les 

persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris 

de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el 

RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquests, en 

determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al 

Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en definitiva 

destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de 

procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de 

Dades de la Generalitat. 
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TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS No es preveuen. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades  per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 

 

2. CONTRACTACIÓ 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
CONTRACTACIÓ 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de la contractació pública, garantint el compliment dels principis de lliure accés a les licitacions, 

publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, 

assegurant l'eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la 

contractació de serveis. Control de qualificació i capacitat dels candidats. Control de les incidències 

que es produïsquen durant l'execució dels contractes fins a la seua total extinció. 

BASE JURÍDICA LICITUD O 

LEGITIMACIÓ 

Article 6.1.b) RGPD el tractament és 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. 

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 

Les dades 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, conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Adreça postal o electrònica, Telèfon fix 

o mòbil, Signatura, Signatura electrònica. 

Categories especials de dades:  Salut (Diversitat funcional) 

Altres categories de dades aplicables a la finalitat d'aquest tractament: 

- Dades acadèmiques i professionals 

- Dades detalle d'ocupació 

- Dades economicofinanceres 

- Dades de transaccions 

- Dades de perfils 

- Dades de localització 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 
Licitadors; Adjudicataris; Contractistes o Concessionaris; Representants Legals; Empleats o operaris 

candidats i/o participes en l'execució de l'objecte del contracte, professors, investigadors. 
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les 

persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris 

de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el 

RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquests, en 

determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al 

Tribunal de Comptes, Sindicatura de *Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en definitiva 

destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de 

procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de 

Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS 
No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 

 

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de personal laboral i investigador i alts càrrecs quant a la presa de possessió del lloc, contractes 

(expedient personal), control horari o de presència, altes, baixes, permisos, vacances, 

incompatibilitats, formació, plans de pensions, acció social, dietes, bestretes, retencions judicials o 

altres. Emissió de la nòmina del personal, així com de tots els productes derivats d'aquesta. Gestió 

econòmica de l'acció social i obtenció d'estudis estadístics o monogràfics destinats a la gestió 

econòmica del personal. Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Gestió de l'activitat sindical. 

Selecció de personal i provisió de llocs de treball mitjançant convocatòries públiques. 

BASE JURÍDICA LICITUD O 

LEGITIMACIÓ 

Article 6.1.b) RGPD el tractament és 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. 

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament: 

• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic. 

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

General de la Seguretat Social. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 

Article 9.2.b) RGPD Tractament necessari per al compliment d'obligacions i l'exercicis de drets 

específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret Laboral i de la seguretat i 

protecció social, en la mesura en què així ho autoritze el dret de la Unió dels Estats membres o un 
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conveni col·lectiu conformement al Dret dels Estats membres que establisca garanties adequades del 

respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l'interessat. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 

Les dades 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. 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. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Núm. S. S., Targeta Sanitària, Adreça 

postal o electrònica, Telèfon fix o mòbil, Imatge, Petjada, signatura, Signatura electrònica. 

Categories especials de dades: Salut (baixes per malaltia, discapacitats, accidents laborals i grau de 

discapacitat, sense inclusió de diagnòstics); Afiliació sindical, als exclusius efectes del pagament de 

quotes sindicals (en el seu cas), representant sindical (en el seu cas). 

Altres categories de dades aplicables a la finalitat d'aquest tractament: 

- Dades acadèmiques i professionals 

- Dades de perfils 

- Dades de localització  

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 

Alts càrrecs, personal laboral, investigador, becaris, i els seus familiars i assimilats. Candidats presentats 

a procediment de provisió de llocs de treball. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les 

persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris 

de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el 

RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquests, en 

determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al 

Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en definitiva 

destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de 

procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de 

Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS 
No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 
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4. QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Gestió de les queixes, suggeriments i agraïments que es reben en ValER 

BASE JURÍDICA LICITUD O 

LEGITIMACIÓ 

Article 6.1.c) RGPD: Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament Llei 16/1887, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres. 

• Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millor 

qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la 

Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental. 

Article 6.1 e) 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 
Les dades 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 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Adreça postal o electrònica, Telèfon fix 

o mòbil, Signatura, Signatura electrònica. 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 

Ciutadans o ciutadanes o representant legal que formule la queixa o suggeriment; 

Origen: directament la persona interessada. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de 

les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els 

destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden 

consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés 

a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i 

Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, 

en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a 

requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat 

de Protecció de Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS 
No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 
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5. SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
SUBVENCIONS O AJUDES ECONÒMIQUES. 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de les subvencions o de manes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o 

privades. 

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. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 
Es conservaran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es van poder derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, N.º S. S., Targeta Sanitària, Adreça 
postal o electrònica, Telèfon fix o mòbil, imatge, Signatura, Signatura electrònica. 
Categories especials de dades: Salut (diversitat funcional); riscos d'exclusió social. 
Altres categories de dades aplicables a la finalitat d'aquest tractament: 
- Circumstàncies socials 

- Dades acadèmiques i professionals 

- Dades de perfils 

- Dades de localització 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 

Investigadors, professors, becaris, estudiants, sol·licitants i/o candidats presentats a procediments de 

selecció, beneficiaris. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de 

les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els 

destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden 

consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés 

a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i 

Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, 

en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a 

requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat 

de Protecció de Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 
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6. AGENDA I CONTACTE INSTITUCIONAL 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
AGENDA I CONTACTE INSTITUCIONAL 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de contacte o comunicació, en l'àmbit de les relacions institucionals de ValER. Gestió d'agenda 

institucional. 

BASE JURÍDICA LICITUD O 

LEGITIMACIÓ 
Article 6.1.e) del RGPD Tractament necessari per al compliment de missió realitzada en interés públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable de tractament. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 
Es conservaran mentre els interessats mantinguen la seua posició professional o en tant no sol·liciten 

la seua supressió. 

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Adreça postal o electrònica, Telèfon fix 

o mòbil, Signatura. 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 

Persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, públiques i privades, amb les 

quals ValER manté relació en funció de les activitats que tenen encomanades. Membres de les 

autoritats de control nacionals, de la UE i de tercers països. Representants de mitjans de comunicació. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de 

les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els 

destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden 

consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés 

a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i 

Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, 

en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a 

requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat 

de Protecció de Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS 
No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 
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7. REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA 

NOM DE L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT: 
REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió del registre d'entrada i eixida de documents de ValER, en els termes previstos en l'article 16 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

BASE JURÍDICA LICITUD O 

LEGITIMACIÓ 

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament 

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 
Es conservaran durant el temps que siga 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 

Caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, Adreça postal o electrònica, Telèfon fix 

o mòbil, Signatura, Signatura electrònica. 

Dades de representació, en el seu cas 

Dades relacionades amb el document presentat 

CATEGORIES D'INTERESSATS O 

AFECTATS I ORIGEN DE LES 

DADES 

Persones físiques, incloses representants de persones jurídiques, que es dirigeixen a ValER, o reben 

comunicacions d'ella. 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE 

DADES (Categories de 

Destinataris) 

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de 

les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els 

destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden 

consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés 

a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i 

Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes , a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, 

en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a 

requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat 

de Protecció de Dades de la Generalitat. 

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS 
No estan previstes transferències internacionals de dades. 

MESURES DE SEGURETAT, 

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES 

Les mesures de seguretat implantades per l'anàlisi de riscos o avaluació d'impacte efectuada pel 

responsable. 

En general, les mesures implantades s'hauran de correspondre amb les 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 (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, segons disposa la disposició addicional 

primera de la LOPDGDD. 

 


