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

NOM DE L’ACTIVITAT DE
TRACTAMENT:

GESTIÓ DE L’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA, EXPEDIENTS DEL DEFENSOR DEL POBLE I SÍNDIC DE GREUGES

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Gestió de l’activitat parlamentària, expedients del Defensor del Poble i Síndic de Greuges.

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 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
 Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Per a 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. Serà
aplicable el que s’ha disposat 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 manuscrita, o electrònica, imatge,
veu, qualsevol altra dada que poguera ser aportada en la sol·licitud.
CATEGORIES D’INTERESSATS
O AFECTATS

Persones físiques, inclosos els representants de persones jurídiques, les dades de les quals estiguen en els expedients
administratius.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (categoria de
destinataris)

Altres òrgans de l’Administració de la Generalitat Valenciana i sector públic instrumental, òrgans de l’Estat i de la Unió
Europea.

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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