Autoritat de Transport Metropolità de València
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46003 VALÈNCIA — Tel. 012

NOM DE L’ACTIVITAT DE
TRACTAMENT:

BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN L’ATMV

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Recursos humans: gestió de personal, gestió de pagaments i control d’horari.

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Registre de persones físiques que realitzen pràctiques professionals en l’ATMV



Article 6.1.b) RGPD. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat n’és part, o per a
l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.



Article 6.1.e) RGPD. Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici
de poders públics conferits al responsable del tractament.



Article 9.2.b) RGPD. Tractament necessari per al compliment d’obligacions i l’exercici 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 que ho autoritze així el dret de la Unió o dels estats membres o un conveni col·lectiu conforme al dret dels
estats membres que establisca garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de
l’interessat.
Normes que regulen l’actuació de les administracions públiques i, en especial, la 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; la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, i el RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris; el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació
d’ensenyaments universitaris oficials; la Llei 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat del Consell, i el Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ATMV.
Més informació. Vegeu: http://atmv.gva.es
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van obtindre i per a determinar
les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la dita finalitat i del tractament de les dades. Hi serà aplicable el
que s’ha disposat en la normativa d’arxius i documentació. Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es
conservaran a l’empara del que s’ha disposat 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; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura manuscrita o electrònica.
Dades acadèmiques professionals: formació
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Altre tipus de dades: dades de característiques personals: data i lloc de naixement.
Dades acadèmiques i professionals: formació.
Dades d’informació comercial: creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques.
CATEGORIES
D’INTERESSATS O AFECTATS

Persones físiques que realitzen pràctiques en l’ATMV.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (categoria de
destinataris)

Altres òrgans de l’Administració de la Generalitat Valenciana; Hisenda Pública i Administració Tributària; Síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana; Defensor del Poble; bancs, caixes d’estalvi, caixes rurals i altres entitats financeres; entitats
asseguradores; entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals; òrgans de representació; altres òrgans
jurisdiccionals; organismes de la Seguretat Social; mutualitats de funcionaris; mutualitats d’accidents professionals.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS:

No estan previstes transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES

Les mesures de seguretat implantades es corresponen 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 en l’àmbit de l’Administració electrònica.
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