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

NOM DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COORDINACIÓ DE L'ACTIVITAT DELS OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS
COMPETÈNCIA DE L’ATMV

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Gestió de tràmits en matèria de transports; mandats; comunicacions i autoritzacions d'ofici o sol·licitud dels
operadors de transport l'activitat dels quals siga objecte de coordinació per part de l’ATMV.

BASE JURÍDICA DE LICITUD O
LEGITIMACIÓ

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.
Article 6,1.c RGPD. Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament
• Article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d'organització de la Generalitat, pel qual es crea l’ATMV.
• Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l’ATMV.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.
• Llei 9/2009, d'accessibilitat universal al sistema de transports de la Comunitat Valenciana.
• Llei 16/1987, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT).
• Reial decret llei 1211/1990, pel qual s'aprova el Reglament de la LOTT.
I, si escau, normes reguladores del tràmit sol·licitat per la persona interessada
Per a més informació vegeu en: http://atmv.gva.es

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades s’han de conservar durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recaptar i
per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que disposa 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;
imatge; veu; qualsevol altra dada que puga aportar la sol·licitud.
CATEGORIES DE PERSONES
INTERESSADES O AFECTADES

Persones físiques i representants de les empreses que presten els serveis de transport públic regular de
viatgers, la gestió i la coordinació dels quals, de conformitat al que disposa l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29
de desembre, i el Decret 81/2017, de 23 de juny, corresponga a l’ATMV.
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
(categoria de destinataris)

En compliment de les obligacions legals, com també quan la comunicació siga necessària per a la gestió del
tràmit corresponent en compliment per l’ATMV d'una missió en interés públic o en l’exercici de poders públics,
podran ser destinataris de les dades personals altres òrgans de l'Administració pública (de l'àmbit autonòmic,
local, estatal o, si escau, europeu). Autoritats de control en matèria de protecció de dades, òrgans judicials,
Ministeri Fiscal, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, IGAE, Defensor del
Poble, Síndic de Greuges, delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana i tercers subjectes a dret
privat quan, si escau, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 19/2013, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Tercers encarregats del tractament podran tindre accés a les dades per encàrrec de l’ATMV, de la conselleria
competent en matèria de transports o de la Generalitat Valenciana per a la prestació de serveis, d’acord amb les
instruccions i les mesures de seguretat i confidencialitat establides en el contracte per encàrrec del tractament.

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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