Autoritat de Transport Metropolità de València
Plaça de Tetuan, 10-1a
46003 VALÈNCIA — Tel. 012

NOM DE L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT:

CONVENIS I ACORD S DE COL·LA B ORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Subscripció de convenis pels quals es gestionen ajudes, col·laboracions i acords de cooperació entre les parts signants

BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

Article 6.1.c) RGPD. Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament
• Capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (articles 47 a 53)
• Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu
Registre
Vegeu més informació en: 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 puguen 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; raó social; DNI/NIF/NIE/Passaport; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura manuscrita o
electrònica.
CATEGORIES DE PERSONES
INTERESSADES O
AFECTADES

Altres òrgans integren: l'Administració de la GVA, l'Administració estatal i Administració local, així com les institucions i/o
empreses que integren el sector públic de les administracions esmentades (autonòmica, estatal i local). Altres òrgans de la
Unió Europea.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (Categoria de
destinataris)

Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana, Hisenda Pública i Administració Tributària; Síndic de Comptes
de la Comunitat Valenciana; bancs, caixes d'estalvi, caixes rurals i altres entitats financeres; altres òrgans de
l'Administració de l'Estat; altres òrgans jurisdiccionals; altres òrgans de la Unió Europea

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS:

Es preveu la cessió de dades a organismes i institucions de la Unió Europea, sempre que una de les parts signants
pertanga a aquest àmbit

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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