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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

01/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ACTIVITATS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

LLICENCIES D’ACTIVITATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació de  les llicencies per a l’obertura dels diferents tipus d’activitats.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 14/2010, de 3 de   desembre  , de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments   
Públics.
-Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació 
Administrativa (OCA).
- Ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències 
ambientals (BOP nº11 de 14 de febrer de 2013).

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats, Persones de 
contacte, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer, Béns i Serveis, Relatius a infraccions penals o 
administratives

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals, Comunitat Valenciana, altres administracions estatals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

1

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf


REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

01/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ACTIVITATS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DECLARACIÓ RESPONSABLE

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tràmit a través del qual la persona sol·licitant manifesta, baix la seua responsabilitat que compleix amb els requisits 
establerts en la normativa vigent per a l'inici d'una activitat.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 14/2010, de 3 de   desembre  , de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments   
Públics.
-Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació 
Administrativa (OCA).
- Ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències 
ambientals (BOP nº11 de 14 de febrer de 2013).

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats, Persones de 
contacte, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer, Béns i serveis, Relatius a infraccions penals o 
administratives

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals, Comunitat Valenciana, altres administracions estatals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

2

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf


REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

01/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ACTIVITATS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTES COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tràmits realitzats pel personal tècnic competent que acredite que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria
tècnica presentada, si és el cas.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 14/2010, de 3 de   desembre  , de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments   
Públics.
-Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació 
Administrativa (OCA).
- Ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències 
ambientals (BOP nº11 de 14 de febrer de 2013).

CATEGORIES D’INTERESSATS

Els diferents titulars de les activitats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

- Dades identificatives
- Dades econòmiques

CATEGORIA DESTINATARIS

 Jutjats i Tribunals, Comunitat Valenciana, altres administracions estatals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

3

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf


REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

02/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ALCALDIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTION I CONTROL DE PERSONES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar la gestió del personal de l'Àrea de Govern o òrgan equivalent, especialment el control horari i les vacances,
permisos i llicències.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic professional, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, estat civil, dades de família)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
•Acadèmics i Professionals (Experiència professional)
• Ocupació (Historial del treballador, llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

4



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

03/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ARXIU ADMINISTRATIU

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ARXIU MUNICIPAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió del sistema d'arxivament dels expedients administratius d'acord amb la normativa vigent. Gestió d'accessos 
per a finalitats de recerca o consulta. Finalitats estadístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol
- Decret 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l’organització i el funcionament 
dels arxius de la Generalitat. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, sol·licitants, empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, característiques personals

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'administració local. Altres òrgans de la Comunitat Autònoma i de l'Estat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

5



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

04/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ASSESSORIA JURIDICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS CONTENCIOSOS D'ASSESSORIA JURÍDICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Informació sobre l'objecte, jurisdicció, parts i interessats en els procediments judicials en els quals intervé 
l'Ajuntament de Gandia representat per el/la lletrat/a de l'Assessoria Jurídica Municipal.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, residents, propietaris o arrendataris, representants legals, contribuents i subjectes obligats, persones de 
contacte.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, adreces postals)
• Socials (Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions)
•Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local, òrgans judicials, interessats, afectats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

6



ID

04/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ASSESSORIA JURIDICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS CONSULTIUS D'ASSESSORIA JURÍDICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Informes preceptius i facultatius sobre expedients tramitats per les diferents Àrees de Govern, Juntes de Districte i 
Organismes de l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats, representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, adreces postals)
• Socials (Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

7



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

05/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I PARTICIPACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Serveis socials

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Prestació de serveis socials per part de l'Ajuntament. Les dades tractades poden realitzar-se amb finalitats científics,
estadístics i històrics.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans/as residents en el municipi atesos en els Serveis Socials

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Nom i cognoms; DNI/NIE/Passaport; Lloc naixement; Nacionalitat; Telèfon; Correu Electrònic; Signatura; Dades de
menors;  Dades  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social;  Dades  bancàries  i  d'asseguradores;  Dades  de circumstàncies
socials; Dades de característiques personals (aparença física, aficions…); Certificat de penals; Certificat del registre de
delictes sexuals; Discapacitat/mobilitat.

CATEGORIA DESTINATARIS

Conselleria de Polítiques Socials i Famílies de la Comunitat Valenciana- Administració de Justícia (Fiscalia i Jutjats) i
Cossos  i  Forces  de  Seguretat  de  l'Estat  -  Altres  municipis  Empreses  adjudicatàries  de  contractes.  -  Escoles
infantils/Centres  escolars,  públics  i  privats,  per  a  la  tramitació  d'ajudes econòmiques  de menjador  i  guarderia  -
Establiments  comercials  adherits,  per  a  la  tramitació  de  les  Ajudes  per  Naixement/Adopció  Fundacions,  ONGD,
Associacions (demandants de serveis de voluntariat) Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

05/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I PARTICIPACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AJUDES D’EMERGENCIA SOCIAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de la informació personal vinculada a sol·licituds de prestacions econòmiques destinades a aquelles persones
amb recursos insuficients per a despeses específiques, ordinaris o extraordinaris (arrendament, hipoteca, energia,
despeses mèdiques no sanitàries) necessaris per a evitar situacions de marginació social.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
-  Llei  9/2016,  de  28  d’octubre,  de  la  Generalitat,  de  Regulació  dels  Procediments  d’Emergència  Ciutadana  en
l’Administració de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitants i membres de la unitat de convivència

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Nom i cognoms Document oficial d'identitat Data de naixement del sol·licitant i membres de la unitat convivencial
Adreça  postal  Signatura  Estat  civil  Nacionalitat  Empadronament  Documentació  acreditativa  de  la  situació  de
residència i/o allotjament: contracte de lloguer, hostalatge, escriptura de propietat Documentació acreditativa de la
situació  personal  o  familiar:  DNI,  llibre  de  família  (nom  dels  integrants,  la  seva  edat,  número  d'identificació),
sentència de separació o divorci si escau, o documentació relativa a la situació familiar Documentació acreditativa de
la situació econòmica: nòmina, IRPF, pensions, ajudes, saldos bancaris

CATEGORIA DESTINATARIS

Conselleria de Polítiques Socials i Famílies de la Comunitat Valenciana- Administració de Justícia (Fiscalia i Jutjats) i Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat - Altres municipis Empreses adjudicatàries de contractes. - Escoles infantils/Centres escolars,
públics i privats, per a la tramitació d'ajudes econòmiques de menjador i guarderia - Establiments comercials adherits, per a
la tramitació de les Ajudes per Naixement/Adopció Fundacions, ONGD, Associacions (demandants de serveis de voluntariat)
Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

05/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I PARTICIPACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de la informació personal relativa a famílies o persones que tinguin dificultats per a valer-se per si mateixes,
consistent en actuacions de suport domèstic, personal o soci-comunitari

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
-Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència.
-  Decret  62/2017,  de  19 de maig,  del  Consell,  pel  qual  s'estableix  el  procediment  per  a  reconèixer  el  grau de
dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitants i membres de la unitat convivencial

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Nom i cognoms Document oficial  d'identitat Adreça postal  Adreça electrònica Telèfon de la persona sol·licitant i
membres de la unitat convivencial Signatura Llibre de família en cas d'existir menors en la unitat de convivència
Targeta  sanitària  Dades econòmiques:  nòmines,  pensions,  saldos .Dades  bancàries  Valoració  de la  dependència:
informes i documents relacionats

CATEGORIA DESTINATARIS

Conselleria de Polítiques Socials i Famílies de la Comunitat Valenciana- Administració de Justícia (Fiscalia i Jutjats) i
Cossos  i  Forces  de  Seguretat  de  l'Estat  -  Altres  municipis  Empreses  adjudicatàries  de  contractes.  -  Escoles
infantils/Centres  escolars,  públics  i  privats,  per  a  la  tramitació  d'ajudes econòmiques  de menjador  i  guarderia  -
Establiments  comercials  adherits,  per  a  la  tramitació  de  les  Ajudes  per  Naixement/Adopció  Fundacions,  ONGD,
Associacions (demandants de serveis de voluntariat) Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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
del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

06/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BIBLIOTECA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PRÉSTEC DE LLIBRES I DOCUMENTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar el servei als diferents usuaris de préstec de llibres i altres documents.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
-Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, estudiants, sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives, acadèmiques, professionals, bancaries.

CATEGORIA DESTINATARIS

Organismes de gestió de biblioteques de la Comunitat de València. Butlletins oficials. Empreses de serveis
postals i de missatgeria

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

06/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BIBLIOTECA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE D’USUARIS I CARNET DE LECTOR.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Expedició i registre dels diferents usuaris de la biblioteca municipal.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, estudiants, sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives.

CATEGORIA DESTINATARIS

Organismes de gestió de biblioteques de la Comunitat de Valencia. Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de
missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

06/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

BIBLIOTECA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ARXIU HISTORIC

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió del patrimoni documental i d'accés per a finalitats d'investigació, consulta i estadística.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
- Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, estudiants, sol•licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives.

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PROMOCIÓ DEL COMERÇ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desenvolupament d'activitats  per al  foment i  dinamització  de l'activitat  comercial  en  el  municipi  de Madrid:
campanyes,  actuacions  de  promoció,  concursos,  activitats  lúdiques  i  educatives,  activitats  informatives  i
formatives, concessió d'ajudes i subvencions, etc.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril  de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Estatuts Consell Local de Comerç

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans  i  residents,  Propietaris  o  arrendataris,  Representants  legals,  Beneficiaris,  Alumnes,  Sol·licitants,
Associats o membres

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe)
• Acadèmics i Professionals (Experiència professional, Expectatives professionals, Activitat docent)
• Ocupació (Professió)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COMERCIANTS USUARIS DE MERCATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió  dels  mercats  municipals  de  Gandia,  elaboració  d'estadístiques,  concessió  de  subvencions,  labors
d'inspecció i exercici de la potestat sancionadora.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril  de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Estatuts Consell Local de Comerç

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Beneficiaris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PROCEDIMENTS SANCIONADORS PER VENTES NO AUTORITZADES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Eradicar la venda ambulant no autoritzada, contribuir a la defensa dels interessos i drets de la ciutadania i del
sector comercial legalment establit.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Decret 124/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 65/2012, de 20 d'abril, pel qual es
regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Immigrants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius  (Nom  i  cognoms,  DNI/NIF,  Direcció),  Personals  (Data  de  naixement,  Edat),  Socials  (Llicències,
permisos, autoritzacions), Economicfinancier (Ingressos, rentes, Dades bancaries, Subsidis, beneficis),  Altres tipus
de dades (Dades de vehicles, Matricula, Marca, Model, Color)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA TEIXIT PRODUCTIU

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de Subvencions en matèria de finançament i promoció de l'Economia Social i del Teixit Productiu.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones
- Ordenança Reguladora de la concessió de subvencions

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius  (Nom  i  cognoms,  DNI/NIF,  Firma,  Direcció,  Telèfon,  Correu  electrònic),  Informació  Comercial
(Activitats i  negocis, Llicències comercials),  Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions,
béns patrimonials, Historial crèdits, Crèdits, préstecs, avals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres Òrgans de l’Administració Local

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INSPECCIONS DE CONSUM NO ALIMENTARI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Recaptar informació sobre quines persones atenen els funcionaris que realitzen les inspeccions de consum no
alimentari.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris
-  Llei  1/2011,  de 22  de març,  de  la  Generalitat,  de  l'Estatut  de  les  persones  consumidores  i  usuàries  de la
Comunitat Valenciana
- Ordenança Reguladora del Servicis Locals de Consum

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura)
• Ocupació (Llocs de treball)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Reclamacions i denuncies de consum OMIC

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Informació i assistència a les persones consumidores en les seues reclamacions i denúncies de consum.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris
-  Llei  1/2011,  de 22  de març,  de  la  Generalitat,  de  l'Estatut  de  les  persones  consumidores  i  usuàries  de la
Comunitat Valenciana
- Ordenança Reguladora del Servicis Locals de Consum

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

07/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

COMERÇ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VENDA I REVENDA DE CARRER O AMBULANT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Exercici de la potestat sancionadora que competeix a l'Ajuntament de Gandia en relació amb la venda i revenda
de carrer o ambulant.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Decret 124/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 65/2012, de 20 d'abril, pel qual es
regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar  d'aquesta finalitat  i  del  tractament de les
dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

20



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

08/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació i resolució dels contractes convocats per l'Ajuntament de Gandía. Enviament d'informació institucional
associada a aquests expedients

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Participants  en  les  convocatòries  de  contractació.  Persones  que  signen  els  convenis  en  els  quals  participa
l'Ajuntament de Gandia.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu: ·DNI/NIF ·Targeta de Residència/Passaport ·nom i cognoms ·adreça ·telèfon ·correu
electrònic  ·signatura.
Altres  tipus  de  dades:  ·Informació  comercial,  economicofinancer  ·comptable  i  d'assegurances  ·acadèmiques  i
professionals. ·Els exigits en el procediment per l'objecte de contractació.

CATEGORIA DESTINATARIS

Tribunal  de  Comptes,  Cambra de Comptes  de la  Comunitat  de València,  Tribunal  Administratiu de  Contractació
Pública, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (Plataforma de Contractació del Sector Públic), Comunitat de València
(projectes PIR), D.O.O.E. (En contractes S.A.R.A.), Administració Tributària, Entitats Auditores, Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

08/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ DEL DOMINI PÚBLIC

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació i resolució de tots els expedients associats a la gestió del domini públic, incloent la potestat sancionadora.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, 3/2003
- Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Sol·licitants  de  reserves  d'espai  (ocupació  via  pública),  terrasses  veladores,  aparcaments,  reclamacions  danys
patrimonials, informació inventario municipal i suggeriments i queixes veïnals i liquidacions municipals. Participants
en les convocatòries de concessions, autoritzacions i cessions de patrimoni. Persones interessades en les activitats i
informació  de  l'Ajuntament  de  Alcorcón.  Persones  que  signen  els  convenis  i  contractes  en  els  quals  participa
l'Ajuntament de Alcorcón.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu: ·DNI/NIF ·Targeta de Residència/Passaport ·nomeni i cognoms ·adreça ·telèfon ·correu
electrònic ·signatura.
Altres  tipus  de  dades:  ·Informació  comercial,  economicofinancer  ·comptable  i  d'assegurances  ·acadèmiques  i
professionals. ·Els exigits en el procediment per l'objecte de contractació.

CATEGORIA DESTINATARIS

Tribunal  de  Comptes,  Cambra de Comptes  de la  Comunitat  de València,  Tribunal  Administratiu de  Contractació
Pública, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (Plataforma de Contractació del Sector Públic), Comunitat de València
(projectes PIR), D.O.O.E. (En contractes S.A.R.A.). Administració Tributària, Entitats Auditores, Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

08/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CESSIÓ DE BÉNS A L'AJUNTAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la incorporació al Patrimoni Municipal dels béns cedits duent a terme les gestions i actuacions oportunes.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, correu electrònic)
• Socials (Propietats, possessions)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Crèdits, préstecs, avals, Hipoteques)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

08/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ DEL PATRIMONI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió i inventari del Patrimoni Municipal de béns de l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat)
• Socials (Propietats possessiones)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Hipoteques)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

08/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DANYS AL PATRIMONI MUNICIPAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Vetlar pel manteniment del Patrimoni Municipal mitjançant el cobrament dels danys que s'ocasionen a aquest.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe)
• Categories especials de Dades: dades relatives a infraccions administratives i penals.

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública, Jutjats i Tribunals

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

09/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CULTURA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS CULTURALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de les activitats culturals organitzades per l’Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/85 Reguladora de Bases del Règim Local
-  Llei  14/2010,  de 3  de desembre,  de  la  Generalitat,  d'Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives i  Establiments
Públics.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Participants  en  les  convocatòries  d'esdeveniments  i  premis.  Persones  interessades  en  les  activitats  cultures  i
esportives realitzades per l'Ajuntament

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Nom i cognoms; Nom i cognoms representant; DNI/NIE/Passaport; Lloc naixement; Data naixement; Nacionalitat;
Sexe; Adreça; Telèfon; Correu Electrònic; Imatge; Signatura; Dades de menors; Dades tributàries i de la Seguretat
Social;  Dades  bancàries  i  d'asseguradores;  Discapacitat/mobilitat;  Nivell  d'estudis,  idiomes;  Permís  de  conduir  /
armes; Vehicles implicats

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses adjudicatàries de contractes. Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

09/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CULTURA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DIFUSIÓ CULTURAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Difusió  de les  activitats  culturals  realitzades per  la  Direcció  General  de  Biblioteques,  Arxius  i  Museus  i  per  les
institucions dependents d'ella.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/85 Reguladora de Bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

09/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CULTURA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ESCOLA DE TEATRE

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desenvolupament d'activitats i gestió administrativa i acadèmica de l'Escola Municipal d'Art Dramàtic.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Menors de 13 anys, Formadors, Empleats, Majors de 65 anys, Alumnes.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

TRACTAMENT DE DADES PER A LA GESTIÓ D’ÒRGANS I POLÍTIQUES EDUCATIVES.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar la participació d'Associacions, Consells Escolars i representants d'institucions educatives, i desenvolupar
polítiques públiques relacionades (subvencions, cessió d'espais, etc.).

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-  Llei 7/85 Reguladora de Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Representants de Consells escolars, equips directius de col·legis públics i entitats relacionades amb l'educació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Nom i cognoms; Nom i cognoms representant; DNI/NIE/Passaport;  Adreça; Telèfon;  Correu Electrònic; Signatura;
Dades de menors; Dades tributàries i de la Seguretat Social; Dades bancàries i d'asseguradores; Dades acadèmiques i
professionals; Certificat del registre de delictes sexuals; Dades identificatives d'uns altres tercers afectats (familiars,
veïns, subcontractacions,.…)

CATEGORIA DESTINATARIS

Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PROGRAMES DE SUPORT EDUCATIU

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar l'admissió de l'alumnat i les dades dels professionals del Programa de Suport Educatiu.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes, Pares i mares o tutors legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Sexe, Edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant, Experiència professional, Idiomes, Activitat
docent)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ESCOLES INFANTILS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar l'admissió, funcionament i facturació de la Xarxa d'Escoles Infantils i la concessió de beques d'escolarització
en centres privats en el primer cicle d'educació infantil.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes, Pares i mares o tutors legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Edat, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Ocupació (Llocs de treball, Categoria/grau)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis,  beneficis)
• Altres tipus de dades (Salut, Grau de discapacitat i necessitats educatives especials)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AULES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar l'admissió a les Aules de Formació per a Persones Adultes.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat)
• Acadèmics i Professionals (Idiomes, programa acadèmic)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS I CERTÀMENS ESCOLARS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar les activitats i certàmens així com els premis concedits en aquests.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

•  Identificatius  (Nom  i  cognoms,  DNI/NIF,  Signatura,  Correu  electrònic  professional,  Adreça,  Telèfon,  Correu
electrònic)
• Personals (Sexe, Edat)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Deduccions impositives / impostos)
• Altres tipus de dades (Comprovant d'estar matriculat en el curs escolar)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PERSONAL DE CONTACTE

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Control de l'execució dels contractes administratius dels quals és responsable el Departament de Prevenció del Risc
Social a la Infància i l'Adolescència.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

CATEGORIES D’INTERESSATS

Proveïdors

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Correu electrònic professional)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Sexe, Edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANÇA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desenvolupament d'activitats i gestió administrativa i acadèmica de les Escoles Municipals de Música i Dansa.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes, empleats, pares, mares i/o tutors legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional, Activitat docent)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

10/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

EDUCACIÓ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ABSENTISME ESCOLAR

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar els expedients de l'alumnat i professionals del Programa de Prevenció i Control de l'Absentisme Escolar.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

CATEGORIES D’INTERESSATS

Alumnes, pares, mares, representants legals, empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant, Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Altres tipus de dades: Informes d'entitats socioeducatives i protocols d'intervenció.

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

- Registre i seguiment de les persones inscrites a les activitats esportives organitzades per la Corporació.
- Gestió d’abonats.
- Cobrament de quotes.
- Identificació dels abonats a efectes de control d’accés a les instal·lacions esportives.
- Informació de les activitats i serveis.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones inscrites a les activitats esportives i, si és el cas, els seus pares o representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses  adjudicatàries  de  contractes,  entitats  financeres  i  asseguradores,  Empreses  de  serveis  postals  i  de
missatgeria, Butlletins oficials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SEGURETAT I VIDEOVIGILANCIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les persones, béns i  totes les instal·lacions de l'Ajuntament,  mitjançant circuit  tancat de
càmeres de vídeo. Per a l'enregistrament de la via pública, ja sigui fixa o mòbil: finalitat específica de seguretat en
benefici de la convivència ciutadana, l'eradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i espais públics, així
com de prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la seguretat pública.
Per al control del trànsit: instal·lació i ús de càmeres de vídeo i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció
d'imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades
personals  amb  finalitats  de  vigilància  a  través  de  sistemes  de  càmeres  o  càmeres  de  vídeo.
- Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de
Seguretat en llocs públics, i el seu Reglament de desenvolupament; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Totes les persones visibles en les càmeres.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Imatge

CATEGORIA DESTINATARIS

Forces i cossos de seguretat. Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS AMB CLUBS ESPORTIUS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Establir  el  marc  regulatori  de  l’acord  amb  els  diferents  clubs  esportius  en  relació  a  les  diferents  qüestions  i
responsabilitats que puguen derivar-se de la prestació d’activitats esportives.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Els diferents clubs esportius amb els que col·labora l’Ajuntament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades empresarials.

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses  adjudicatàries  de  contractes,  entitats  financeres  i  asseguradores,  Empreses  de  serveis  postals  i  de
missatgeria, Butlletins oficials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

STREAMING

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gravació en directe d’un esdeveniment o prova esportiva.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Participants en competicions i jocs esportius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, Imatge / veu); Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Edat, Dades de família);
Socials (Pertinença clubs), Economicofinancer (Dades de fitxa, salari dels jugadors i tècnics)

CATEGORIA DESTINATARIS

Espectadors.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EMISSIÓ DE TIQUETS ENTRADES PUNTUALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

- Piscina d’estiu o entrada puntual (màquina del pàrquing)
- En Centres Esportius

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Usuaris que accedeixen als diferents serveis de manera esporàdica.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CESSIÓ DE LOGO AJUNTAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Cessió del logo de l’Ajuntament de Gandia per esdeveniments esportius.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 2/2019, d'1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial
Decret  Legislatiu  1/1996,  de  12  d'abril,  i  pel  qual  s'incorporen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  la  Directiva
2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014

CATEGORIES D’INTERESSATS

Responsables de l’esdeveniment esportiu.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives

CATEGORIA DESTINATARIS

No están previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CESIÓ DE DADES DELS CLUBS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

- Per a la celebració de la Gala de Esports a una empresa amb contracte de serveis.
- Per a la subvenció de clubs a administratius de l’Ajuntament.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

CATEGORIES D’INTERESSATS

Premiats, assistents, participants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades Identificatives (nom i cognom, Imatge/veu), Dades personals (Dada de naixement, nacionalitat), Dades Socials
(pertinença a clubs i associacions).

CATEGORIA DESTINATARIS

Empresa encarregada de la gestió de la Gala de Esports.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

12/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

ESPORTS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS ESPLAI, CULTURALS I ESPORTIVES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desenvolupament d'activitats lúdiques, culturals i esportives en els Districtes

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, participants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades Identificatives (nom i cognom, Imatge, correu electrònic, telèfon), Dades personals (Dada de naixement, edat),
Dades Socials (pertinença a clubs i associacions).

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID 

13/01 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de l'Impost sobre Béns Immobles. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
- Ordenança Fiscal Reguladora del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Propietaris o arrendataris, Beneficiaris, Contribuents i subjectes obligats. 

 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Dades de família) 
• Socials (Altres dades, Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Deduccions impositives / impostos) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Local. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/02 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

IMPOST A CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS  OBRES 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
- Ordenança Fiscal Reguladora del Tipus de Gravamen de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Contribuents i subjectes obligats. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Crèdits, préstecs, avals, Deduccions impositives / impostos) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Local. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/03 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

TAXES I ALTRES IMPOSTOS MUNICIPALS 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de la gestió de Taxes, Preus Públics, Contribucions 
Especials i altres ingressos municipals. 
 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
- Ordenances municipals de diversa índole (recollida de fem,  retirada de vehicles, serveis del cementeri 
municipal, etc.) 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Beneficiaris, Contribuents i subjectes obligats. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. registre de personal, Adreça, Telèfon, 
Correu electrònic) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Crèdits, préstecs, avals) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/04 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
- Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Propietaris o arrendataris, Representants legals. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça) 
• Personals (Data de naixement) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/05 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

RECAPTACIÓ EXECUTIVA 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Compliment de les obligacions i deures tributaris i de la resta de recursos de naturalesa pública a través de l'òrgan 
que té encomanada la funció de la recaptació executiva. 
 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals  
- Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i inspecció. 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Contribuents i subjectes obligats. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Petjada, Correu electrònic) 
• Socials (Altres dades, Propietats possessiones) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, Inversions, béns patrimonials, Plans de 
pensions, jubilació, Crèdits, Préstecs, Avals, Deduccions impositives / impostos) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/06 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

INSPECCIÓ DE TRIBUTS 
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Compliment de les obligacions i deures tributaris a través de l'òrgan que té encomanada la funció de la inspecció 
tributària. 

 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals  
- Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i inspecció. 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Contribuents i subjectes obligats. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Socials (Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Deduccions impositives / impostos) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/07 

 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 

 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 

 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Gestió dels ingressos municipals relacionats amb l'execució subsidiària realitzada per l'Ajuntament de Gandia. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats. 

 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Socials (Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Crèdits, Préstecs, Avals, Deduccions impositives / impostos) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària 

 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 

 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/08 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR-PLUSVÀLUA 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Contribuents i subjectes obligats. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Edat, Dades de família 
 • Socials (Altres dades, Propietats i possessions) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Deduccions impositives/impostos) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

13/09 

 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

GESTIO TRIBUTARIA 

 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

RECLAMACIONS TRIBUTÀRIES 

 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Tramitar i resoldre les reclamacions economicoadministratives (i altres procediments economicoadministratius) 
interposades contra actes tributaris i de recaptació d'ingressos de Dret Públic de competència de l'Ajuntament. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
- Llei  40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats, Persones 
de contacte, Reclamants/recurrents. 

 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Dades de família) 
• Socials (Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Ocupació (Professió) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, Plans 
de pensions, jubilació, Crèdits, préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina, Hipoteques, Deduccions 
impositives / impostos) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 
• Altres tipus de dades: Actes d'aplicació dels tributs. Actes de recaptació d'ingressos de Dret Públic). 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Tributària, Jutjats i Tribunals. 

 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 

 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a 
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determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les 
dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

15/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 GESTIÓ DE LA INTRANET MUNICIPAL.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Aplicar la política de govern de la Intranet municipal de manera eficient. Rebre suggeriments i reclamacions sobre el
portal. Actualitzar els telèfons del directori municipal.

BASE JURÍDICA

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats públics.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, correu electrònic professional, telèfon)
• Ocupació (Llocs de treball)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Publicació de gestors en la Intranet.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SIGNATURA ELECTRÒNICA DE L'EMPLEAT PÚBLIC.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Tramitar i gestionar la signatura electrònica de l'empleat públic a l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 39/2017 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Càrrecs públics, empleats, càrrecs electes, càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic professional).

CATEGORIA DESTINATARIS

 No està prevista la cessió de les dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 NAVEGACIÓ DE SERVEIS WEB MUNICIPALS.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Garantir la traçabilitat de l'accés als serveis Web proporcionats des de servidors administrats per Informàtica de
l'Ajuntament.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Reial  decret 3/2010, modificat pel  Reial  decret 951/2015, pel  qual  s'aprova Esquema Nacional  de Seguretat en
l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENS) i que obliga al registre d'activitat en serveis Web.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Usuaris de la web.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Direcció IP

CATEGORIA DESTINATARIS

 No està prevista la cessió de les dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 PROVEÏDORS QUE PRESTEN SERVEIS DIGITALS.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Garantir, mitjançant la identificació i autenticació d'usuaris i perfils, l'accés de les persones que presten serveis a
l'Ajuntament de Madrid a diferents plataformes i serveis Tecnològics de la Informació i la Comunicació municipals per
al seu acompliment laboral.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Reial  decret 3/2010, modificat pel  Reial  decret 951/2015, pel  qual  s'aprova Esquema Nacional  de Seguretat en
l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENS) i que obliga al registre d'activitat en serveis Web.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Càrrecs  públics,  Pensionista  de  l'Ajuntament,  Empleats,  Càrrecs  electes,  Proveïdors,  Estudiants,  Demandants
d'ocupació, Personal jubilat de l'Ajuntament, Càrrecs directius

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

•  Identificatius  (Nom  i  cognoms,  signatura  electrònica,  DNI/NIF,  núm.  registre  de  personal,  signatura,  correu
electrònic professional, adreça, telèfon)
• Ocupació (Llocs de treball, Categoria/grau)
• Altres tipus de dades: Codi Usuari)

CATEGORIA DESTINATARIS

 No està prevista la cessió de les dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 WIFI, INTERNET PER A LA CIUTADANIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar el servei d'accés a Internet que l'Ajuntament de Gandia proporciona en edificis municipals i registre de l'ús
que la ciutadania fa d'aquest.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes
públiques de comunicacions.
- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Usuaris

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Telèfon)
• Altres tipus de dades (Adreça IP)

CATEGORIA DESTINATARIS

 No està prevista la cessió de les dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 GESTIÓ INTEGRAL DE PROTECCIÓ DE DADES.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió integral de la protecció de dades en els tractaments de l'Ajuntament de Gandia. Gestió dels responsables de
tractament, interlocutors/as i personal de suport. Atenció a drets, consultes i comunicacions amb la ciutadania.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans, residents, representants legals, persones de contacte, empleats, càrrecs electes, càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i  cognoms, signatura electrònica,  DNI/NIF, signatura, correu electrònic professional,  adreça,
telèfon, correu electrònic particular)
• Personals (Data de naixement, sexe, edat)
• Ocupació (Llocs de treball)

CATEGORIA DESTINATARIS

Autoritat de control de Protecció de Dades, Defensor del Poble, òrgans judicials,  altres òrgans de l'Administració
Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

60



ID

15/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 ACCÉS I REUTILITZACIÓ D’INFORMACIÓ PÚBLICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar les sol·licituds d'accés i reutilització de la informació pública de l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Llei 19/2013, de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 37/2007, de 16 de novembre sobre reutilització d'informació del Sector Públic

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans, residents i sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, signatura electrònica, DNI/NIF, correu electrònic, adreça, telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Consell de Transparència i Bon Govern, Empreses Públiques Municipals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 CITA PRÈVIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La finalitat d'aquest tractament és facilitar  el  contacte de la ciutadania amb els serveis municipals mitjançant la
concertació de cites prèvies.
A través d'aquest sistema també donen cites les unitats gestores i els propis ciutadans a través d'una pàgina web
allotjada en el domini gandia.es.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans, residents, representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, correu electrònic, telèfon).

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans municipals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 TARGETES CORPORATIVES DE FUNCIONARIS.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar la identificació i gestió del personal de l'Ajuntament.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats públics

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. registre de personal, imatge)
• Ocupació (Llocs de treball, cos/escala)

CATEGORIA DESTINATARIS

 No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ENREGISTRAMENTS CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions, a través de la vigilància per càmeres de vídeo.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de
seguretat en llocs públics.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats públics, visitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Imatge)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Forces i Cossos de Seguretat així com òrgans jurisdiccionals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 CONTROL EN LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Controlar i vigilar que les activitats s'ajusten a la legislació del sòl, la d'espectacles públics i activitats recreatives i les
ordenances municipals en  matèria d'obertura  d'activitats  econòmiques,  tant  en  la  realització  d'obres com en el
desenvolupament d'activitats o usos.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei del Sòl 9/2001,
- Llei 17/1997 d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives
- Llei 29/1998 Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 2/1986 Forces i Cossos de Seguretat

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans, residents, propietaris o arrendataris, representants legals, persones de contacte.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, signatura, DNI/NIF, correu electrònic, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, llicències comercials)
• Economicofinancer (Segurs, crèdits, préstecs, avals)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Jutjats, Tribunals i unes altres organismes de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/12

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 CONTROL DE REPROGRAFIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Control i explotació de les sol·licituds de treballs reprogràfics encarregats per les dependències municipals.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, correu electrònic professional, telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

 No està prevista cessió de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/13

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 CONSULTES CIUTADANES.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Respondre a consultes formulades pels ciutadans a través de la bústia de “El *Govern *Respon” en relació amb les
qüestions plantejades pels ciutadans a l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement,
edat, dades de família)
• Socials (Propietats possessiones, llicències, permisos, autoritzacions).
• Ocupació (Professió)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, llicències comercials)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)
• Altres tipus de dades (Actes d'aplicació dels tributs. Actes de recaptació d'ingressos de Dret Públic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/14

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 TARGETA DAURADA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió i elaboració de la Targeta Daurada.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Llei 5/1997, de 25 de Juny, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, imatge, signatura, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, Estat civil)
• Altres tipus de dades: Referència *Padronal)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

15/15

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INFORMATICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 VÍDEOS INSTITUCIONALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Mostrar la missió, visió i serveis fonamentals que presta l'Ajuntament  de Gandia.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats, càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, imatge/veu)
•Ocupació (Llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

69



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

16/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INTERVENCIO

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SUBVENCIONS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de sol·licituds, valoració o baremació concurrència de requisits, publicació en diari o butlletí oficial i, en el seu
cas, espais, físics o electrònics, institucionals, concessió i ingressos. Control i fiscalització de les ajudes o subvencions.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Sol·licitants, beneficiaris, representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, sexe, edat)
• Circumstàncies socials (persones sol·licitants d'ocupació, autònoms, treballadors per compte d'altri).
• Economicofinancer (Dades bancàries, rendes, subsidis, beneficis)
•  Acadèmics  i  professionals:  (formació,  titulacions,  historial  d'estudiant,  experiència  professional,  pertinença  a
col·legis o associacions professionals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Seguretat Social, SERVEF, altres òrgans de l'Administració Local i Autonòmica.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

16/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INTERVENCIO

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTABILITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de la tresoreria pública, presentació de fulles de tercers, pagaments a proveïdors, certificats de retencions i
depòsit de fiances.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, contribuents i subjectes obligats, proveïdors, representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Economicofinancer (Dades bancàries, crèdits, préstecs, avals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Pública en compliment d'obligacions legals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

16/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

INTERVENCIO

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

TERCERS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar la gestió economicoadministrativa de la relació entre l'Ajuntament i tercers.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

CATEGORIES D’INTERESSATS

Representants legals, proveïdors

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, Personals, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer.

CATEGORIA DESTINATARIS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Nacionalitat)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID 

17/01 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

JOVENTUT 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

MATRICULATS A ACTIVITATS JUVENILS 
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Gestionar l'admissió a les aules de formació, així com les activitats que a través d'aquestes es realitzen. 
 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Alumnes, sol·licitants d'informació. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Edat) 
• Acadèmics i Professionals (Idiomes, formació) 
• Economicofinancer (Dades bancàries, Deduccions impositives/impostos) 
• Altres tipus de dades (Comprovant d'estar matriculat en el curs escolar) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

No estan previstes cessions de dades a tercers. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

17/02 
 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

JOVENTUT 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

SUBVENCIONS JUVENILS 
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Justificació econòmica i tècnica de compliment d'objectius de projectes subvencionats (nòmines de personal) 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Empleats 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura) 
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, formació complementària, Experiència professional) 
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina, 
Categoria/grau) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Deduccions impositives / impostos) 
• Altres tipus de dades (Comprovant d'estar matriculat en el curs escolar) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

No estan previstes cessions de dades a tercers. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
ID 

18/01 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

MEDI AMBIENT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

DEMANDES SALUT AMBIENTAL 

 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Gestió de denúncies referents a salut ambiental. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública 
- Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la 
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana 
- Llei 9/2018, de 5 de desembre 
- Ordenança Reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències 
ambientals 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

 Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals 

 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, 
Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Edat, Dades de família) 
• Socials (Altres dades, Aficions i estil de vida, Propietats possessiones) 
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Experiència 
professional) 
• Ocupació (Professió, Llocs de treball) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Especialment Protegits (Salut) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Local, Jutjats i Tribunals 

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
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TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

18/02 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

MEDI AMBIENT 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

INSPECCIONS MEDIAMBIENTALS 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Millorar la qualitat mediambiental de la ciutat de Gandia mitjançant la inspecció del compliment de la normativa 
vigent. 
 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública 
- Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la 
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana 
- Llei 9/2018, de 5 de desembre 
- Ordenança Municipal Reguladora de la Emissió i Recepció de sorolls i vibracions. 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats 

 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Jutjats i Tribunals 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

18/03 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

MEDI AMBIENT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 

 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Millorar la qualitat mediambiental de l'entorn urbà de Madrid mitjançant l'aplicació de la normativa vigent en 
aquesta matèria. 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

 Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats. 

 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Economicofinancer (Dades bancàries) 
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Jutjats i Tribunals. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

19/01 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

DONA E IGUALTAT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

IGUALTAT I DRETS LGTB 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Garantir a les persones amb una identitat de gènere diferent a l'assignada en nàixer la possibilitat d'usar a 
l'Ajuntament de Gandia i els seus Organismes un nom d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen (nom triat 
d'ús comú). 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Empleats de l'Administració Pública. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, correu electrònic) 
• Personals (Sexe) 
• Especialment Protegits (Orientació sexual) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

No estan previstes cessions de dades a tercers. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

19/02 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

DONA E IGUALTAT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Atenció integral ambulatòria de víctimes de violència de gènere i familiars. 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Beneficiaris, Mates de violència de gènere. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Estat civil, Edat, Dades de família) 
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, formació complementària, Experiència professional) 
• Ocupació (Professió, Llocs de treball, Dades no econòmiques de nòmina) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Dades econòmiques de nòmina) 
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere) 
• Altres tipus de dades: Resolucions judicials, denúncies, informes socials 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, altres òrgans de l'Administració Local. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

19/03 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

DONA E IGUALTAT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Atenció integral a víctimes de violència sexual. 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Beneficiaris, Empleats, Mates de violència sexual i familiars. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, subsidis) 
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere, Origen racial o ètnic) 
• Altres tipus de dades: Resolucions judicials, denúncies, informes socials. 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, altres òrgans de l'Administració Local. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

19/04 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

DONA E IGUALTAT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

TALLERS FORMATIUS 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Gestió d'inscripcions a jornades, esdeveniments, tallers i accions formatives  i remissió de documentació. 
 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Empleats, assistents, sol·licitants d'informació, empreses i associacions. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Acadèmics i Professionals (Pertinença a col·legis/associacions professionals) 
• Ocupació (Llocs de treball, Cos/escala, Categoria/grau) 
• Especialment Protegits (Ideologia, Afiliació sindical) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

No estan previstes cessions de dades a tercers. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 
MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

19/05 
 
DEPARTAMENT RESPONSABLE 

DONA E IGUALTAT 
 
ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

JORNADES I ESDEVENIMENTS 
 
FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Congressos, jornades, taules, conferències, fòrums, premis, ponències, presentacions, trobades, celebracions, 
commemoracions, exposicions, i altres esdeveniments similars de la Direcció General de Promoció de la Igualtat i no 
Discriminació (ara Direcció General de Prevenció i Atenció enfront de la Violència de Gènere). 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
-  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
CATEGORIES D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, Beneficiaris. 
 
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Sexe, Estat civil, Edat) 
• Socials (Aficions i estil de vida, Pertinença clubs, associacions) 
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Experiència 
professional, Publicacions) 
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina, 
Categoria/grau) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Plans de pensions, jubilació) 
• Especialment Protegits (Vida sexual / orientació sexual, Salut, Violència de gènere, Origen racial o ètnic) 

 
CATEGORIA DESTINATARIS 

No estan previstes cessions de dades a tercers. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

20/01 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

MULTES 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

MULTES DE TRÀFIC 
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Ordenar i regular l'ús i utilització de les vies públiques mitjançant la tramitació del procediment sancionador derivat 
de les infraccions a l'Ordenança de Mobilitat seguiment i control de les multes en les diferents fases de la seua 
tramitació. 

 

BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Reial decret legislatiu  6/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària. 
- Ordenança de Circulació en Vies Urbanes en aquest Terme Municipal. 
- Ordenança Reguladora de la Gestió de l'entrada i eixida de vehicles a immobles urbans des de la via pública 
- Ordenança Reguladora de reserva de places aparcament de vehicles minusvàlids mobilitat reduïda 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Afectats. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge/veu, DNI/NIF, Adreça) 
• Personals (Nacionalitat, Sexe, Edat) 
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals) 
• Altres tipus de dades: en consultes realitzades a dades del conductor es pot tindre coneixement de dades de salut, 
dades de l'assegurança del cotxe) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Pública, Jutjats i Tribunals 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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ID 

20/02 
 

DEPARTAMENT RESPONSABLE 

MULTES 
 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Satisfer els danys i perjudicis ocasionats als ciutadans com a conseqüència del funcionament dels serveis públics 
municipals i resoldre reclamacions de responsabilitat patrimonial i informar els interessats sobre la tramitació de les 
seues sol·licituds. 

 
BASE JURÍDICA 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

 

CATEGORIES D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, Representants legals. 
 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic) 
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Edat) 
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions) 
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions) 
• Ocupació (Professió, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina, Categoria/grau) 
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials) 
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Dades econòmiques de nòmina, 
Deduccions impositives/impostos) 
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals) 

 

CATEGORIA DESTINATARIS 

Altres òrgans de l'Administració Pública, Jutjats i Tribunals. 
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

No estan previstes transferències internacionals de les dades. 
 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

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 del MECD. 
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

21/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PADRÓ MUNICIPAL

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Gestió del Padró municipal d'habitants de Gandia. Acreditar la residència i el domicili habitual. Estudis estadístics.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, adreça, telèfon, correu electrònic.
• Característiques personals: estat civil, edat, dades de família, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement.
• Circumstàncies socials: habitatge, propietats, permisos i autoritzacions.

CATEGORIA DESTINATARIS

Oficina del Cens Electoral, Institut Nacional d'Estadística, altres òrgans de l'Administració Local, Autonòmica i Estatal, 
òrgans judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

22/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PARTICIPACIO CIUTADANA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CENS D'ENTITATS I COL·LECTIUS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Promoure i gestionar el moviment d'entitats i col·lectius ciutadans per a garantir l'exercici dels seus drets.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Associats o membres.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura electrònica, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Altres tipus de dades: Vinculació de la persona amb l'entitat o col·lectiu ciutadà.

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

22/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PARTICIPACIO CIUTADANA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

FORMACIO A ENTITATS I COL·LECTIUS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar i promoure la formació i participació en jornades i congressos dels membres, treballadors i voluntaris de les 
entitats i col·lectius ciutadans.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Alumnes.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Telèfon, Correu electrònic)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Altres tipus de dades: Vinculació de l'alumne amb l'entitat o col·lectiu ciutadà

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

23/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SANCIONS PER VENDA I CONSUM D'ALCOHOL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar expedients sancionadors pel consum de begudes alcohòliques en la via pública, o per consum d'alcohol en
llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 4/2015, de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
- Llei 17/1997, de 4 de juliol d'espectacles públics i activitats recreatives.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats, Infractors.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Edat, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)
• Economicofinancer (Dades bancàries)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans de l'Administració de Justícia.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Mantindre el registre d'animals potencialment perillosos conforme a la normativa vigent i realització d'enquestes
millorar el servei.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Petjada)

CATEGORIA DESTINATARIS

Protectores d’animals i organitzacions vinculades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFRACCIONS PER TINENÇA D'ANIMALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar expedients sancionadors per infracció a la normativa sobre tinença i protecció d'animals.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CENTRE DE PROTECCIÓ ANIMAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar l'atenció als usuaris que sol·liciten els serveis prestats en el Centre de Protecció Animal.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE DE TAXIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar el servei d'acte taxi i vehicles de lloguer mitjançant l'expedició de permisos municipals de conducció.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 13/2017, de 8 de novembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Representants legals, Titulars de llicències d'Auto-taxi i conductors d'Auto-taxi.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

MEDIACIÓ DE CONFLICTES VEÏNALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Activitats sobre els malestars de la vida quotidiana relacionats amb la construcció de rols de gènere, amb la criança
de fills i filles i amb els processos de construcció de la identitat en la pubertat i l'adolescència.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Adreça, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIDEOVIGILANCIA A SEUS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les seus de l'Ajuntament mitjançant la videovigilància perimetral i dels accessos, així com de
repartidors en zones comunes en aquelles instal·lacions que s'estime necessari.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de
seguretat en llocs públics

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Imatge)

CATEGORIA DESTINATARIS

Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EMPRESES I SEGURETAT QUE PRESTA SERVEIS A l'AJUNTAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar el seguiment i coordinació de les empreses i personal de seguretat privada, en compliment de competències
atribuïdes a la Coordinació General de Seguretat i Emergències.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei de Seguretat Privada, Llei 5/2014, de 4 d'abril

CATEGORIES D’INTERESSATS

Proveïdors, Empreses de seguretat adjudicatàries i personal de seguretat privada.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF)
• Ocupació (Professió)
• Altres tipus de dades: Targeta d'Identitat Professional (T.I.P.)

CATEGORIA DESTINATARIS

Forces i Cossos de Seguretat, Òrgans de Contractació

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFRACCIONS EN EL REGLAMENT D'ARMES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar les sancions per infracció lleu del Reglament d'Armes.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes
- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
• Especialment Protegits (Salut)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Personal de la Direcció General de la Policia Municipal

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

98



ID

23/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFRACCIONS EN LOCALS I ESPECTACLES PÚBLICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar procediments sancionadors i ordres de cessament i clausura. Gestió de l'admissió o participació de menors
en espectacles, activitats o establiments, així com vigilància de locals.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 17/1997, de 4 de juliol, d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Edat)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis)
• Especialment Protegits (Salut)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Personal Espectacles Públics.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFRACCIONS EN SEGURETAT CIUTADANA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar sancions per infraccions relatives a consum o tinença d'estupefaents i drogues, falta de respecte a agents,
exhibició  obscena,  serveis  sexuals,  escalada  monuments,  tolerància  consum  il·legal  en  local,  obstrucció  labores
emergències.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Sexe, Edat)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis)
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Direcció General Policia Municipal, Centres d'Atenció a les Addiccions.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/12

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ASSENTAMENTS IRREGULARS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar la relació de persones que habiten en assentaments irregulars a l'efecte de poder-los practicar notificacions
administratives o judicials.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Persones que habiten en els assentaments irregulars.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Dades de família)
• Socials (Altres dades)
• Altres tipus de dades: Número de parcel·la, dades descriptives, fotos de façana d'infrahabitatge)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/13

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SEGURETAT VIÀRIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar la seguretat viària mitjançant la prevenció i investigació d'accidents, a través de la gestió d'atestats, registre
d'accidents,  retirada  del  permís  de  conduir;  i  l'establiment  de  controls  d'alcoholèmia,  substàncies  tòxiques,
documentació, cinturó de seguretat o qualsevol altre que conduïsca a una circulació més segura.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Persones implicades en situacions relacionades amb la seguretat viària.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms,Imatge,Signatura,DNI/NIF,Signatura,Adreça,Telèfon,Petjada)
•  Personals  (Data  de  naixement,  Nacionalitat,  Lloc  de  naixement,  Sexe,  Edat,  Característiques  físiques  o
antropomòrfiques, Dades de contacte)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
• Economicofinancer (Segurs)
• Especialment Protegits (Salut)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Tribunals de Justícia i Ministeri Fiscal, Forces i Cossos de Seguretat, Entitats Públiques Sanitàries.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/14

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

QUEIXES CONTRA POLICIES MUNICIPALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 Millorar el servei del Cos de Policia Municipal mitjançant l'estudi i contestació de les queixes plantejades contra
policies municipals, per fets relacionats amb les seues actuacions, en l'acompliment de les seues funcions.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans de la Policia Municipal.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/15

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFORMES DE SERVEIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Sol·licitud d'informes sobre actuació de serveis municipals.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/16

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIDEOVIGILÀNCIA EN SEUS POLICIALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les unitats policials i centres de la Direcció General de Seguretat mitjançant videovigilància
interior i perimetral.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de
seguretat en llocs públics

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Imatge)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans Judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/17

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIDEOVIGILÀNCIA EN SALES DE DETENCIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat dels Policies Municipals i de les persones detingudes amb fi d'assegurar la licitud de l'actuació
practicada.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Imatge/veu).

CATEGORIA DESTINATARIS

Tribunals de Justícia, Ministeri Fiscal, Forces i Cossos de Seguretat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/18

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PERMISOS D'ARMES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir el compliment de la normativa relativa a la tinença i ús d'armes mitjançant l'expedició, control i retirada de
les targetes d'armes.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Edat, Característiques físiques o antropomòrfiques)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball, Cos/escala, Categoria/grau)
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals, Dades biomètriques)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/19

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

MENORS EN SEGUIMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Seguiment de menors en conflicte social per a la prevenció de la delinqüència.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, Marques físiques)
•  Personals  (Data  de  naixement,  Nacionalitat,  Lloc  de  naixement,  Sexe,  Edat,  Característiques  físiques  o
antropomòrfics, Dades de família)
• Socials (Pertinença clubs, associacions)
• Especialment Protegits (Condemnes i infraccions penals, Dades biomètriques)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Forces i Cossos de Seguretat, Tribunals de Justícia, Ministeri Fiscal, Òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/20

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTUACIONS POLICIALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Mantindre la seguretat dels ciutadans mitjançant actuacions amb finalitats policials.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Marques físiques, Petjada)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Característiques físiques o
antropomòrfiques, Dades de família)
•  Socials  (Aficions  i  estil  de  vida,  Pertinença  clubs,  associacions,  Propietats  possessions,  Llicències,  permisos,
autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes)
• Especialment Protegits (Vida sexual / orientació sexual, Salut, Origen racial o ètnic)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans Judicials, Forces i Cossos de Seguretat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/21

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTES POLICIA ADMINISTRATIVA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Alçar les actes administratives policials del possible incompliment de les disposicions legals, com el consum i tinença
de drogues i estupefaents, venda d'alcohol a menors, tinença d'armes, control de sorolls a locals, revenda d'entrades.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Petjada, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Pertinença clubs, associacions, Propietats, possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)
• Altres tipus de dades: Dades relatives a l'activitat reglamentada)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/22

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DISTINCIONS HONORÍFIQUES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Expressar  el  reconeixement  de  Gandia  a  persones  mereixedores  d'això,  mitjançant  l'atorgament  de  Distincions
Honorifiques o l'atribució del seu nom a una via, espai públic o edifici municipal.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Llengua materna, Edat, Dades de família)
• Socials (Aficions i estil de vida, Pertinença clubs, associacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Publicacions)
• Ocupació (Professió)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/23

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Control  de  l’accés  i  del  suministre  de  la  informació  relativa  als  expedientes  sobre  el  deure  de  conservació,
rehabilitació i estat ruïnós (vista d’expedients, informe tractament de dades)..

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Sol ·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

•Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, ,Direcció)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/24

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DISCIPLINA URBANÍSTICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Exercir les funcions d’inspecció i sanció urbanística, així com les relatives a la protecció i restabliment de la legalitat.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-  Llei  1/2019,  de 5 de febrer,  de la Generalitat  Valenciana de modificació de la Llei  5/2014,  de 25 de juliol,  de
ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Direcció)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/25

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

OBJECTES PERDUTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar la custodia i devolució a propietaris dels objectes perduts depositats a la Oficina d’Objectes Perduts de
l’Ajuntament.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognom, DNI/NIF, Signatura, Direcció, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Propietaris i trobadors.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/26

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

OCUPACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de peticions, sol·licituds i autoritzacions d’ocupació d’espais públics.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, residents i representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic professional, Direcció, Telèfono)
• Econòmic-Financer (Segurs)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/27

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTROL ACCESSOS A EDIFICIS PÚBLICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de las seus de l’ Ajuntament de Gandia mitjançant el control de tots els accessos en aquelles
instal·lacions que s’estime necessari.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF)
• Altres tipus de dades: Unitat Administrativa que es va a visitar i/o funcionari que rep la visita)

CATEGORIA DESTINATARIS

Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/28

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACCÉS A PERSONAL ALIÈ  A l'AJUNTAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Controlar la presència de personal aliè als departaments de l’Ajuntament de Gandia quan presta servicis a les oficines
de l’Ajuntament (personal neteja, seguretat, assistència tècnica)

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Proveïdors.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives (Nom i cognoms, DNI/NIF)

CATEGORIA DESTINATARIS

Empleadors del servici extern.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/29

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFRACCIONS ORDENANÇA MOBILITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Ordenar i regular l’ús i utilització de les vies públiques mitjançant la tramitació del procediment sancionador derivat
de les infraccions a l’Ordenança de Mobilitat, així com fer seguiment i control de les multes en les diferents fases de la
seua tramitació.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Ordenança de Mobilitat.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Titulars vehicles, passatgers i usuaris de vies
públiques. Empreses amb activitats en vies públiques, transport, rodatges.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

•Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Direcció)
• Personals (Nacionalitat, Edat)
• Socials (Altres dades, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Relatives a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)
• Altres tipus de dades: en consultes realitzades a dades del conductor es poden tindre coneixement de dades de
salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/30

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DESALLOTGE OCUPES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desallotjar a persones d'immobles que no són de la seua propietat.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Altres ocupants d'immobles. Tots referits desallotge immobles per
raons d'expropiació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, Petjada)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Estat civil, Edat)
• Socials (Altres dades, Propietats, possessions)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i tribunals

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/31

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPROPIACIONS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar els expedients d'expropiació forçosa derivats de l'execució del planejament urbanístic.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Altres ocupants d'immobles. Tots referits desallotge immobles per
raons d'expropiació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, Petjada)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Altres dades, Propietats, possessions)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Dades bancàries)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i tribunals, Registres de la Propietat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/32

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INSPECCIONS TÈCNIQUES I REGISTRE D'EDIFICIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Control  de  l'accés  i  del  subministrament  de  la  informació  relativa  als  expedients  d'Inspecció  Tècnica  d'Edificis  i
Informe d'Avaluació de l'Edifici.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)
• Altres tipus de dades: Infracció administrativa com a infracció urbanística per no presentació de la ITE/ IEE)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/33

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

TARGETES A PERSONES MOBILITAT REDUÏDA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda dins de la ciutat.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Sol·licitants, Associats o membres.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Edat, Característiques físiques o antropomòrfiques)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/34

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VEHICLES ESTACIONATS QUE SOBREPASSEN TERMINI PERMÉS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar la qualitat de l'estacionament públic a la ciutat de Gandia mitjançant la retirada de vehicles abandonats.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Correu electrònic)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/35

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ D'AGENTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar internament el col·lectiu d’agents de Mobilitat en quadrants de servici, vacances, permisos, hores extres,
etc.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Nº registre de personal, Correu electrònic, Direcció, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Llicencies, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i professionals (Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball, Cos/escala, Categoria/grau)
• Relatives a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

23/36

DEPARTAMENT RESPONSABLE

POLICIA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AUTORITZACIONS PER A l'ÚS VIA PÚBLICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar la mobilitat en la ciutat de Gandia, per mitjà de l’ordenació i regulació de l'ús de la via publica.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Ordenança de Mobilitat.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

 Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Direcció, telèfon
 Socials (Llicències, permisos, autoritzacions) o Informació Comercial (Activitats i negocis ,Llicencies comercials) o

Econòmic-Financer (Segurs)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

24/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PREMSA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

BUTLLETINS INFORMATIUS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Enviament de butlletins informatius i comunicacions per part de l'Ajuntament.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Càrrecs públics, Persones de contacte, Càrrecs electes, Estudiants, Càrrecs
directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, Correu electrònic, Telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

24/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PREMSA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTACTES PREMSA I COMUNICACIO

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Enviament de notes de premsa i convocatòries per a rodes de premsa, material de promoció dels espectacles. Gestió 
d'entrevistes i reportatges.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones de contacte i sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Correu electrònic, Telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

25/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROMOCIÓ VALENCIÀ

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Promoció de l’ús del valencià amb diferents associacions

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Assistència a les diferents associacions per a fer promoció de la llengua.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià
- Reglament de Normalització Lingüística
- Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana
- Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

CATEGORIES D’INTERESSATS

Associacions

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades Identificatives. Dades econòmiques.

CATEGORIA DESTINATARIS

Administració autonòmica. Administració estatal.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

26/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

FORMACIONS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar la realització de cursos i tallers formatius, així com conferències.

BASE JURÍDICA

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Assistents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, correu electrònic, telèfon, signatura)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

26/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

FOMENT A L'EMPRENEDORIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Suport  integral  a  l'emprenedoria  assessorant,  fomentant  i  donant  suport  a  la  creació  i  consolidació  de  noves
empreses. Formar i fer costat a les persones emprenedores i a l'empresariat amb jornades, tallers i altres activitats de
networking d'especial interès per a l'ecosistema emprenedor.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans, residents, beneficiaris, immigrants, empleats, alumnes, estudiants, sol·licitants, demandants d'ocupació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, experiència professional)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
•  Altres  tipus  de  dades  (Persones  a  la  recerca  d'ocupació,  estudiant,  autònom,  treballador  per  compte  d'altre,
emprenedor).

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

26/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Fomentar l'ocupació estable i de qualitat a través de les polítiques municipals d'ocupació.

BASE JURÍDICA

-Reglament  (UE)  2016/679  de  27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Demandants d'ocupació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, sexe, edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, formació complementària, experiència professional, expectatives
professionals, idiomes)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses que oferisquen llocs de treball, empreses col·laboradores en matèria de formació.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

26/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

OBSERVATORI DE LA CIUTAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de les dades personals dels integrants de l'Observatori de la Ciutat i  de la seua activitat, així  com de les
sol·licituds de participació.

BASE JURÍDICA

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, imatge, DNI/NIF, signatura, adreça, telèfon, correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, sexe)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

27/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROTECCIO DE DADES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PERSONES QUE HAGEN EXERCITAT ELS SEUS DRETS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així 
com la gestió de consultes, reclamacions, queixes i suggeriments formulats al Delegat de Protecció de Dades, tant 
dels afectats com de l'autoritat de control.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals,

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

 Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Unitats de l'Ajuntament responsables de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

27/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

PROTECCIÓ DE DADES

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE DE PROTECCIO DE DADES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió integral de la protecció de dades en els tractaments de l'Ajuntament de Gandia. Gestió dels responsables de 
tractament, interlocutors/as i personal de suport. Atenció a drets, consultes i comunicacions amb la ciutadania.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Persones de contacte, Empleats, Càrrecs electes, Càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura electrònica, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Edat)
• Ocupació (Llocs de treball)

CATEGORIA DESTINATARIS

Unitats de l'Ajuntament responsables de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

28/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 FITXER DEL PERSONAL MUNICIPAL I TRACTAMENT DE NÒMINES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar de manera àgil, eficaç i eficient els recursos humans, la nòmina, seguretat social i mutualisme dels 
empleats.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-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.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats, càrrecs directius, persones en pràctiques formatives, pensionistes de l'Ajuntament, representants legals, 
demandants d'ocupació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, imatge, signatura manuscrita i electrònica, targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Núm. 
registre personal, correu electrònic professional i particular, adreça, telèfon).
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, sexe, estat civil, edat, dades de família)
• Socials (Llicències, permisos, autoritzacions)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball, cos/escala, dades no econòmiques de nòmina, categoria/grau, 
formació, titulacions, experiència, pertinença a col·legis i associacions)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, dades bancàries, subsidis, beneficis, plans de pensions, jubilació, assegurances, dades 
econòmiques de nòmina, deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Afiliació sindical, )
• Relatius a infraccions penals o administratives

CATEGORIA DESTINATARIS

Agència  Estatal  Administració  Tributària,  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  Entitats  Bancàries/Mútues
d'Accident de Treball.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 TRACTAMENTS SINGULARS DE RRHH

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar de manera àgil, eficaç i eficient els recursos humans, tenint actualitzada els seus coneixements en les 
matèries de la seua competència.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (nom i cognoms, DNI/ NIF)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 FORMACIONS RRHH

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos humans, tenint actualitzats els seus coneixements en les matèries 
de la seua competència a través de cursos de formació.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-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.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (nom i cognoms, DNI, signatura)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Entitats que realitzen els cursos de formació.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Prevenció de riscos laborals mitjançant valoració i seguiment de la salut laboral. Històries de salut laboral dels 
empleats municipals.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Llei 31 /1995. De 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
-RD 39/1997, de 17 de Gener, del Reglament dels Serveis de Prevenció

CATEGORIES D’INTERESSATS

Càrrecs públics, empleats, personal en pràctiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura, correu electrònic professional, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, sexe, estat civil, edat, característiques físiques o antropomòrfiques, dades de família)
• Socials (Aficions i estil de vida, llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, experiència professional)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball,
cos/escala, categoria/grau)
• Especialment Protegits (Salut, dades biomètriques)

CATEGORIA DESTINATARIS

 Entitat a qui s'encomane la gestió en matèria de prevenció de riscos laborals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

 CONTROL HORARI I GESTIÓ D’ABSENTISME LABORAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Controlar l'horari, permisos, i absències del personal.
Tramitar actuacions derivades de l'incompliment de jornades i horaris que no tenen caràcter sancionador 
(deduccions d'havers i retencions de nòmina) i autoritzacions d'adaptacions d'horaris dels empleats públics.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Reial decret legislatiu 5/15 de 30 d'octubre 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.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, signatura manuscrita i digital, correu electrònic professional, adreça, 
telèfon)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball,
cos/escala, categoria/grau)
•Economicofinancer (Dades bancàries, dades econòmiques de nòmina)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

HISTÒRIES CLÍNIQUES PREVENCIÓ I SALUT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Atenció sanitària dels usuaris que accedeixen als diferents Centres de Salut per a prevenció i promoció de la salut. 
Realització d'enquestes amb finalitats estadístics.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic particular)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, sexe, estat civil, edat, característiques físiques o 
antropomòrfiques, dades de família)
• Socials (Altres dades, Aficions i estil de vida)
• Especialment Protegits (Vida sexual / orientació sexual, salut, violència de gènere)

Les dades amb finalitats estadístiques tindran caràcter anònim.

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

FITXER DE DOCENTS COL·LABORADORS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Participació dels empleats públics, directius i regidors de l'Ajuntament en seminaris, jornades i sessions formatives 
organitzades pel propi Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Convenis de cooperació amb entitats formatives, col·legis professionals i similars.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Càrrecs públics, formadors, empleats, estudiants, sol·licitants, càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, signatura manuscrita i/o electrònica, DNI/NIF, correu electrònic professional i/o 
particular, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, pertinença a col·legis/associacions professionals, activitat docent)
•Ocupació (Llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres àrees de Govern, entitats amb les quals se signa el conveni de col·laboració.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Estudiants en pràctiques i tutors

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Sol·licitud pels serveis municipals d'alumnes universitaris i de formació professional en pràctiques acadèmiques en el 
marc dels Convenis de Cooperació Educativa subscrits amb les diferents universitats i centres formatius.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Convenis acadèmics: contractes de pràctiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Estudiants, sol·licitants, universitats i centres formatius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, signatura electrònica, DNI/NIF, signatura, correu electrònic, adreça, telèfon)
• Personals (Data de naixement, nacionalitat, edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, historial de l'estudiant, formació complementària, experiència 
professional, idiomes, activitat docent)

CATEGORIA DESTINATARIS

Àrees de Govern, universitats, centres formatius, Seguretat Social.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACCIONS SOCIALS I AJUDES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Procediment administratiu d'ajudes de transport, assistencials, educació infantil, adopció/acollida, formació i 
menjador de fills, estudis de personal/promoció interna, discapacitat física, intel·lectual o sensorial, discapacitat 
d'ascendents o tractament psicològic.

BASE JURÍDICA

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats, Càrrecs electes, Càrrecs directius

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Núm. registre de personal, 
Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Altres dades, Propietats possessiones, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina, 
Categoria/grau)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Plans de pensions, jubilació, Crèdits, 
préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina, Deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.
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TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Anàlisi reclamacions derivades de l'actuació municipal i control del compliment de les obligacions del personal.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, signatura, DNI/NIF, Núm. registre de personal, correu electrònic professional, adreça,
telèfon)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

RÈGIM DISCIPLINARI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar i gestionar els expedients instruïts al personal municipal.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 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.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats, representants legals

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, signatura electrònica, DNI/NIF, Núm. de registre de personal, adreça, telèfon)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, experiència professional, idiomes)
• Ocupació (Professió, llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)
•Economicofinancer (Dades bancàries, dades econòmiques de nòmina)
• Especialment Protegits (Afiliació sindical)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Comitè d'empresa, Junta de Personal i Central Sindical de l'Empleat, Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/12

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REPRESENTACIÓ SINDICAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Garantir la representació sindical dels treballadors municipals facilitant les relacions entre sindicats, ajuntament i 
treballadors.

BASE JURÍDICA

-Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
-Llei orgànica de llibertat sindical 11/1985, de 2 d'agost.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats, representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, correu electrònic particular)
• Especialment Protegits (Afiliació sindical)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de la Administració Local, Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/13

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació de l'Assegurança de Vida i Accidents del personal beneficiari (defunció, invalidesa, malaltia professional o 
accident en exercici d'ocupació professional).

BASE JURÍDICA

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Empleats, càrrecs directius, càrrecs electes.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, correu electrònic professional, adreça, telèfon)
• Personals (Sexe, estat civil)
• Ocupació (Professió, historial del treballador, llocs de treball, cos/escala, categoria/grau)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

Companyies asseguradores.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

28/14

DEPARTAMENT RESPONSABLE

RECURSOS HUMANS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Conèixer les causes de possible incompatibilitat i activitat dels regidors.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Càrrecs públics

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, Personals, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer.

CATEGORIA DESTINATARIS

Àrea de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

29/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

FORMACIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Accions formatives per a millorar els coneixements dels participants en matèria de salut pública, drogodependències i
altres trastorns addictius.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Empleats, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Sexe, Edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Experiència 
professional, Publicacions, Idiomes, Activitat docent)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball, Categoria/grau)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PARTICIPACIÓ D'ANIMALS EN ESDEVENIMENTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de les autoritzacions per a la participació d'animals en esdeveniments.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

151



ID

29/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ENQUESTES DE SALUT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Estudis comparatius de l'estat de salut i els condicionants de la població del municipi de Gandia per a promoure 
actuacions de salut pública.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/ 1985 de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Característiques físiques o 
antropomòrfiques, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Ocupació (Professió)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ATENCIÓ INTEGRAL A LES ADDICCIONS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desenvolupar programes d'atenció integral destinats a persones amb addiccions o en risc de desenvolupar-les, a 
través d'una avaluació biopsicosocial per a realitzar el tractament i seguiment adequat a cada persona.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Pacients.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, Altres dades biomètriques, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Característiques físiques o 
antropomòrfiques, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Especialment Protegits (Vida sexual, Salut, Condemnes i infraccions penals, Violència de gènere, Dades 
biomètriques)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Centres de salut.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

MOURE'S ÉS CUIDAR-SE

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar suport a la gestió del programa d'intervencions socials per a afavorir l'envelliment actiu de les persones majors
a través de la pràctica d'exercici físic i finalitats estadístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Lloc de naixement, Sexe, Edat)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COOPERACIÓ, IMMIGRACIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Impartir formació per a facilitar la integració laboral i afavorir la convivència entre els ciutadans. Millorar el nivell 
d'ocupació i els coneixements per a la cerca autònoma de treball.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Immigrants, Demandants d'ocupació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Llengua materna, Estat civil, Edat, Dades de 
família)
• Socials (Altres dades, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Dades econòmiques de nòmina)
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

Diversos Consolats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INSPECCIONS SALUT PÚBLICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de l'activitat inspectora en matèria de Salut Pública en els Districtes per a garantir el compliment de la 
normativa aplicable en la matèria.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reglament (UE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a higiene dels 
productes alimentosos.
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública
- Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, 
de Salut de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

29/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SANITAT

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DENUNCIES INSALUBRITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de denúncies per deficiències en les condicions de salubritat d'habitatges i locals per a garantir la seua 
adequació a la normativa i realització d'enquestes per a millorar el servei.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública
- Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, 
de Salut de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Aficions i estil de vida, Propietats possessiones)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Ocupació (Professió)
• Economicofinancer (Hipoteques)
• Especialment Protegits (Salut)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives i penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PLE, COMISSIONS I JUNTA DE GOVERN LOCAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Assistència als membres electes de la corporació en les seves funcions davant el Ple municipal, les comissions i la
Junta de Govern Local Notificació als afectats pels acords dels òrgans anteriors del contingut d'aquests.

BASE JURÍDICA

- Reglament  (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Càrrecs  electes  del  municipi  i  personal  de suport  a aquests.  Sol·licitants  de certificacions i  una altra  informació
derivada dels acords del Ple, les comissions i la Junta de Govern Local.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

- Dades Identificatives
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals
- Dades de circumstancies socials
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

CATEGORIA DESTINATARIS

Càrrecs electes i personal de suport a aquests. Ciutadans i funcionaris que formin part dels expedients tractats en el
Ple,  les  comissions  i  la  Junta  de  Govern  Local.  Òrgans  de  l'Administració  General  de  l'Estat  i  de  la  Comunitat
Autònoma de Madrid als quals se li remet informació dels acords adoptats. Butlletins oficials. Empreses de serveis
postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS DE GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Facilitar l'exercici de les responsabilitats pròpies dels càrrecs electes municipals (regidors, assessors i personal de 
suport als grup municipals).

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

CATEGORIES D’INTERESSATS

Regidors, assessors i personal de suport als grups municipals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades tributàries i de la Seguretat Social
- Dades bancàries i d'asseguradores
-  Dades acadèmiques i professionals
-  Experiència professional
- Veu
- Vehicles implicats
- Afiliació / Vinculació política

CATEGORIA DESTINATARIS

Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GRAVACIÓ SESSIONS PLE

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Enregistrament, difusió i edició de les sessions plenàries.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals

CATEGORIES D’INTERESSATS

Càrrecs públics

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, Personals, Especialment protegides (Imatge)

CATEGORIA DESTINATARIS

Receptors de les sessions plenàries.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

REGISTRE D’INTERESSOS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Conèixer les causes de possible incompatibilitat i activitat dels regidors.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Càrrecs públics

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, Personals, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer.

CATEGORIA DESTINATARIS

Àrea de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

JUNTES DE DISTRICTES AMB VOCALS I VEÏNS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar els nomenaments, cessaments i assignació econòmica dels Vocals Veïns de les Juntes Municipals de 
Districte.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Vocals Veïns, ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, Personals, Acadèmics i Professionals, Economicofinancer.

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

30/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL DEL PLE

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

MATRIMONIS CIVILS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació i gestió de la celebració dels matrimonis civils.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic particular), Personals (Data de naixement, 
nacionalitat, estat civil)

CATEGORIA DESTINATARIS

Registre civil.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

31/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PROJECTES D’INTERVENCIO SOCIAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Suport en la gestió dels programes d'intervenció social dels col·lectius més desfavorits.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Immigrants, Estudiants, Sol·licitants, Demandants 
d'ocupació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Vivenda, Propietats possessions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant, Experiència professional)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Dades econòmiques de nòmina)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere, Origen racial o ètnic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PROTECCIO DE MENORS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Protecció del menor mitjançant l'actuació en situacions de risc i desprotecció.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Menors de 13 anys.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Lloc de naixement, Dades de família)
• Especialment protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans judicials, centres de menors, altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIOLENCIA DOMESTICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Protecció a les víctimes de violència domèstica.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Persones que pateixen violència en l'entorn familiar.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Núm. registre de personal, Adreça, Telèfon)
• Personals (Dades de família)
• Altres tipus de dades: (Mesures judicials de protecció i mesures policials adoptades)
• Especialment protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans judicials, altres òrgans de l'Administració Pública.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CENTRES DE DIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Secundar gestió de serveis de Centre de Dia privats, gestió administrativa, i millorar la qualitat de vida de les persones
amb algun grau de dèficit de les seues condicions físiques o mentals, en l'acompliment autònom de les activitats de la
vida diària, i finalitats estadístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge / veu, Targeta sanitària, DNI/NIF, NºSS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon,
Correu electrònic )
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Vivenda)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, jubilació, 
Deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

MENJAR DOMICILIARI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar suport a la gestió del servei de menjars a domicili, gestió administrativa i transportar al domicili de les 
persones usuàries el menjar.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge / veu, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, 
Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, jubilació, 
Deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

Empresa a càrrec del repartiment del menjar a domicili.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DEPENDENCIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Registre de sol·licitants d'ajuda a la dependència i gestió administrativa d'expedients.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. registre de personal, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Sexe, Edat, Dades de família)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades econòmiques de nòmina, Hipoteques)
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals, Violència de gènere, Dades biomètriques)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

TELE-ASISTENCIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar suport a la gestió del servei de Teleassistència, gestió administrativa, prestació del servei a les persones 
usuàries en els seus domicilis.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF,NºSS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, 
Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, jubilació, 
Deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VIVENDA SOCIAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Secundar gestió serveis de Centre de Dia, Residències i Apartaments Municipals, gestió administrativa, i millorar la 
qualitat de vida de persones amb algun grau de dèficit de les seues condicions físiques o mentals, en l'acompliment 
autònom de les activitats de l'habitatge.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, 
Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Habitatge, propietats)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, jubilació, 
Deduccions impositives / impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PSICOLEGS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar suport a la gestió del servei d'atenció psicològica a les persones majors en situació de vulnerabilitat social de la
ciutat.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Persones de contacte, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge/veu, Targeta sanitària, DNI/NIF, NºSS/Mutualitat, Signatura, 
Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CENTRES DE MAJORS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar els Centres Municipals de Majors, amb vista a racionalitzar els recursos d'aquests, analitzar necessitats i les 
expectatives dels socis i programar activitats concordes amb aquestes, i per a finalitats estadístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SUPORT A LA SOLEDAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Donar suport a la gestió del programa de voluntariat entre veïns/as, per a contribuir a afrontar la soledat no desitjada
de les persones majors i per a finalitats estadístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Especialment Protegits (Salut)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/12

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AJUDES A PERSONES AMB DISCAPACITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Justificació econòmica i tècnica de compliment d'objectius de projectes subvencionats.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura)
• Ocupació (Llocs de treball, Dades no econòmiques de nòmina, Categoria/grau)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Deduccions impositives / impostos)
• Altres tipus de dades: Comprovant d'estar matriculat en el curs escolar, en el seu cas)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l’Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/13

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PREVENCIO DE RISC SOCIAL A LA INFANCIA I ADOLESCENCIA I ACCIONS DE PREVENCIO D’EXCLUSIO

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de recursos municipals dirigits a previndre i atendre situacions de risc social que afecten xiquets, xiquetes, 
adolescents i joves, així com a les seues famílies. Estudis estadístics. Gestionar les accions d'informació de les 
persones beneficiàries de diferents serveis del Departament per a persones vulnerables o en exclusió social que 
tenen com a objectiu la seua inclusió social.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/2015 de 22 de juliol de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i l'Adolescència.
- Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i l'Adolescència.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Menors de 13 anys, Persones de contacte, Immigrants, 
Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Aficions i estil de vida, Pertinença clubs, associacions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Dades econòmiques de nòmina)
• Especialment Protegits (Orientació sexual, Salut, Violència de gènere)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses col·laboradores, altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial
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ID

31/14

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ABSENTISME ESCOLAR

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar els expedients de l'alumnat i professionals del Programa de Prevenció i Control de l'Absentisme Escolar.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Representants legals, Beneficiaris, Menors de 13 anys, Empleats, Alumnes.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Dades de família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant, Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Altres tipus de dades: (Informes d'entitats socioeducatives i protocols d'intervenció)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de la Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/15

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AJUDES SOCIALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Concessió d'ajudes socials dirigides a veïns de Gandia amb escassos recursos per a col·laborar en les seues despeses 
per habitatge habitual originats l'any anterior.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Beneficiaris, Contribuents i subjectes obligats, 
Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF,NºSS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Propietats, possessions)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, 
Deduccions impositives / impostos)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Agència Tributària, Direcció General d'Estadística de l'Ajuntament de Gandia.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/16

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SUBVENCIONS A FAMILIES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Seguiment i justificació tant econòmica com de compliment d'objectius dels projectes subvencionats en matèria de 
Família i Infància. Avaluació dels projectes i tractament estadístic dels convenis-subvenció.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, Empleats, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, NºSS/Mutualitat, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, Correu 
electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Sexe, Edat)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Dades no econòmiques de nòmina, 
Categoria/grau)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Plans de pensions, jubilació, 
Assegurances, Dades econòmiques de nòmina, Deduccions impositives / impostos)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/17

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

RENTA MINIMA A PERSONES SENSE HOGAR

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La valoració, tramitació i gestió de les prestacions previstes en la Llei de Renda Mínima d'Inserció; prestació 
econòmica i acompanyament social.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, NºSS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Llengua materna, Estat civil, Edat, Dades de 
família)
• Socials (Pertinença clubs, associacions, Propietats, possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional, Expectatives professionals, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball, Cos/escala, Categoria/grau)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, Plans de 
pensions, jubilació, Assegurances, Crèdits, préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina, Hipoteques)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Servicis socials municipals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/18

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ATENCIÓ A IMPAGAMENTS D'ARRENDAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Atenció Social i Jurídica en situacions d'impagament d'arrendaments i ocupacions de l'habitatge habitual derivades 
des d'Atenció Social Primària per a evitar la pèrdua d'habitatge.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Propietats, possessions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, 
jubilació, Historial crèdits, Crèdits, préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina Hipoteques)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Altres tipus de dades: (Qualsevol dada de situació personal i/o familiar necessari per a valorar
vulnerabilitat social).

CATEGORIA DESTINATARIS

Entitats financeres, òrgans judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial
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ID

31/19

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACOLLIMENT D'IMMIGRANTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Agilitar cites sol·licitants de protecció Internacional per a la seua incorporació o reingrés al Sistema estatal d'asil. 
Valoració situacions de vulnerabilitat social. Valoració d'accés, permanència o expulsió dels sol·licitants de plaça en 
els centres d'acolliment.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, Immigrants, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Llengua materna, Estat civil, Edat, 
Característiques físiques o antropomòrfiques, Dades de família)
• Socials (Altres dades, Aficions i estil de vida, Propietats, possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Historial de 
l'estudiant, Experiència professional, Idiomes, Activitat docent)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Inversions, béns patrimonials, Dades econòmiques de 
nòmina)
• Especialment Protegits (Ideologia, Orientació sexual, Salut, Afiliació sindical, Creences, Violència de gènere, Religió, 
Origen racial o ètnic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Ambaixades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/20

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Atenció Social i Jurídica en situacions d'impagament d'hipoteca per a evitar desnonament o la perduda d'habitatge 
habitual en propietaris i inquilins.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon, Correu electrònic particular)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Estat civil, Edat, Dades de família, Qualsevol 
dada de situació personal i/o familiar necessari per a valorar vulnerabilitat social)
• Socials (Propietats, possessions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, Plans de pensions, 
jubilació, Historial crèdits, Crèdits, préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina, Hipoteques)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)

CATEGORIA DESTINATARIS

Entitats financeres, òrgans judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/21

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La realització de les actuacions pròpies de l'Atenció Social Primària Municipal i la gestió de serveis i prestacions que 
s'ofereixen a la ciutadania: informació i orientació, assessorament, suport social i seguiment, atenció en desprotecció 
social, gestió de serveis i ajudes socials i treball social comunitari.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei de Bases de Règim Local 7/1985.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals, Beneficiaris, Menors de 13 anys, Persones de contacte, Immigrants, 
Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu 
electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Propietats, possessions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional,)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Plans de pensions, jubilació, Crèdits, 
préstecs, avals, Dades econòmiques de nòmina, Hipoteques, Deduccions impositives/impostos)
• Especialment Protegits (Salut, Violència de gènere)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local, entitats amb finalitats socials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial
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ID

31/22

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PERSONES SENSE LLAR

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de la informació per a atendre i proporcionar acolliment a les persones sense llar que accedeixen a la xarxa 
municipal d'Atenció a Persones Sense Llar i altres finalitats relacionades amb l'estudi i estadística en relació a aquest 
fenomen social.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei de Bases de Règim Local 7/1985.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, Immigrants, Majors de 65 anys, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura,  Adreça, Telèfon, Correu 
electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Estat civil, Edat, Característiques físiques o 
antropomòrfiques, Dades de família)
• Socials (Aficions i estil de vida, Propietats, possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Experiència 
professional, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Historial del treballador, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, béns patrimonials, Assegurances)
• Especialment Protegits (Ideologia, Vida sexual / orientació sexual, Salut, Condemnes i infraccions penals, Afiliació 
sindical, Creences, Violència de gènere, Religió, Origen racial o ètnic, Dades biomètriques)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local, entitats amb finalitats socials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/23

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ALLOTJAMENTS ALTERNATIUS (TRANSEÜNTS)

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Estudi i anàlisi de la situació de vulnerabilitat residencial en el municipi de Gandia i proposta d'un sistema integrat de 
protecció per a les famílies en situació d'emergència residencial.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Correu electrònic professional, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Experiència professional)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Altres tipus de dades: Informació relativa a l'objecte del contracte que s'aborden en entrevistes amb
experts o entitats

CATEGORIA DESTINATARIS

Entitats adjudicatàries de contracte de serveis.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/24

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VÍCTIMES DE TRÀFIC I PROSTITUCIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Atenció integral víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual i dones en situació de prostitució.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, Mates de tràfic amb finalitats d'explotació sexual i dones en situació de prostitució.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Targeta sanitària, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Lloc de naixement, Sexe, Llengua materna, Estat civil, Edat, Dades de 
família)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Historial de l'estudiant, Experiència professional, Idiomes)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Assegurances, Historial crèdits, Crèdits, 
préstecs, avals)
• Especialment Protegits (Salut, Condemnes i infraccions penals, Violència de gènere, Origen racial o ètnic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Àrees d'Igualtat, Drets Socials i Ocupació.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

31/25

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS SOCIALS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SUBVENCIONS SOCIALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Seguiment i justificació tant econòmic jurídica com de compliment dels projectes i altres despeses subvencionades.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Beneficiaris, Representants legals, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Signatura electrònica, DNI/NIF, Núm. SS/Mutualitat, Signatura, Adreça, Telèfon, 
Petjada, Correu electrònic)
• Ocupació (Professió, Llocs de treball, Dades no econòmiques de nòmina, Categoria/grau)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Dades econòmiques de nòmina)

CATEGORIA DESTINATARIS

Àrees d'Igualtat, Drets Socials i Ocupació.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

32/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AVISOS I INCIDÈNCIES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La finalitat d'aquest tractament consisteix a facilitar que la ciutadania puga comunicar avisos sobre determinades
incidències en el municipi de Gandia, així com el seguiment de l'estat de la seua resolució. Les unitats gestores, a més
de poder donar altes d'avisos, són responsables de tramitació i resolució dels avisos.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Ocupació (Historial del treballador)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres unitats de l'Ajuntament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INCIDÈNCIES I INSPECCIONS EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestionar les incidències que es produïsquen en relació amb la gestió de l'aigua, així com vetlar pel compliment de la 
normativa mediambiental en matèria d'aigua.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon).

CATEGORIA DESTINATARIS

Empresa destinada a la gestió d'aigües a la ciutat de Gandia.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SOL·LICITUDS DE NETEJA EN ESDEVENIMENTS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tràmits per a la sol·licitud de neteja i recollida de residus en celebració d'esdeveniments.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Telèfon)
• Altres tipus de dades: (Direcció de la incidència; informació de l'avís; funcionari tramitador)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

QUEIXES DEL SERVEI DE NETEJA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Atenció de les queixes reclamacions, suggeriments i felicitacions relatives a serveis de neteja, recollida de residus i 
equipaments. Comprovació in situ de la veracitat d'aquestes, i dels treballs realitzats per l'empresa. Resolució 
peticions de suggeriments i reclamacions.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Telèfon, Correu electrònic particular)
• Altres tipus de dades: Direcció de la incidència; direcció de la comunicació)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTENIDORS EN LA VIA PÚBLICA I MATERIALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Autorització de sacs i contenidors d'obra en via pública, atenció de queixes i peticions derivats de la gestió d'aquests.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon)
• Altres tipus de dades: (Direcció de la incidència; informació de l'avís).

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTES D'INSPECCIÓ I DENÚNCIES EN SERVEIS BÀSICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar la qualitat del medi ambient de la ciutat de Gandia mitjançant la inspecció del compliment de la normativa 
vigent en matèria de neteja i residus instruint l'expedient sancionador.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de la recollida a domicili de roba i calçat usats.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon).

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Informar la població de les activitats d'educació ambiental promogudes per l'Ajuntament.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS NATURAL I ELECTRICITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió dels subministraments d'electricitat, gas natural i aigua.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

CATEGORIES D’INTERESSATS

 Propietaris o arrendataris, Representants legals, Càrrecs públics, Persones de contacte, Proveïdors, Càrrecs directius.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Economicofinancer (Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

Empreses que comercialitzen subministraments d'electricitat, gas i aigua.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVICIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

USUARIS PÀRQUINGS PÚBLICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió i control dels aparcaments municipals i dels estacionaments en les vies públiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Usuaris del pàrquing.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon, matrícula)
 • Dades relacionades amb la utilització dels aparcaments municipals i amb el funcionament del sistema de control 
d'aparcament.

CATEGORIA DESTINATARIS

Policia Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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ID

32/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

SERVEIS BÀSICS

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ CEMENTERI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Servei municipal per al control i gestió del cementiri municipal i sanitat mortuòria. Registre i control de les defuncions
i gestió de titularitat de sepultures i nínxols.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 49/1978, d'Enterrament en Cementiris Municipals
- Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i Residents, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius, característiques personals, economicofinancers i d'assegurances.

CATEGORIA DE DESTINATARIS

No existeixen comunicacions de dades previstes.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

33/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

CEMENTERI

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ CEMENTERI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Servei municipal per al control i gestió del cementiri municipal i sanitat mortuòria. Registre i control de les defuncions
i gestió de titularitat de sepultures i nínxols.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei 49/1978, d'Enterrament en Cementiris Municipals
- Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i Residents, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius, característiques personals, economicofinancers i d'assegurances.

CATEGORIA DESTINATARIS

No existeixen comunicacions de dades previstes.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

34/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

UNIVERSITAT POPULAR

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ ACTIVITATS UNIVERSITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

·Gestió d'activitats de formació i ensenyament no reglat.
·Convocatòria de places i gestió de l'alumnat.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa i el Reglament de la Universitat 
Popular. 

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans  i  residents,  estudiants,  sol·licitants  i  els  qui  es  matriculin  com  a  alumnes.  
Categoria

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu (nom  i cognoms, DNI/NIE, adreça, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge. 
Altres tipus de dades (acadèmics professionals, bancaris,  aquells exigits per la legislació vigent)

CATEGORIA DESTINATARIS

Entitats Bancàries per al cobrament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/01

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació d'expedients administratius de planejament: MODIFICACIONS PLA GENERAL, PLANS DE SECTORITZACIÓ,
PARCIALS, ESPECIALS, ESTUDIS DE DETALL, CATÀLEGS. PLANEJAMENT D'INICIATIVA PÚBLICA I LES SEVES REVISIONS.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
-Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris  de  sòl  i  immobles,  individualment  o  agrupats  en  comunitats  de  propietaris,  usuaris,  juntes  de
compensació, entitats de conservació, associacions d'empresaris i veïnals, etc.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, personals/socials, treball/comercial

CATEGORIA DESTINATARIS

Es produeix la cessió de dades amb caràcter general a totes les Administracions anomenades a emetre informes
sectorials segons normativa, tant estatal com autonòmica, sense perjudici de les notificacions personals exigibles i
dels períodes d'informació pública, on pel principi de transparència legalment regulat en matèria urbanística, els
projectes  i  expedients  s'exposen  al  públic.  En  procediments  judicials  i  a  requeriment  dels  jutjats  i  tribunals  es
trasllada còpia de l'expedient administratiu sol·licitat. Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/02

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFORME D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació  d'expedients  administratius  d'Informes  d'Avaluació  dels  Edificis  per  a  la  seva  inscripció  en  Registre
corresponent.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.                                                     
- Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Comunitats de Propietaris i Administradors de Finques presentadors dels Informes

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, personals/socials, treball/comercial

CATEGORIA DESTINATARIS

No es produeix la cessió de dades amb caràcter general a cap Administració. Exclusivament s'inscriu en el Registre
Únic  corresponent l'Informe d'Avaluació dels Edificis i documents Annexos a aquest, no donant-se trasllat de les
dades de presentació i contacte de la documentació. Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/03

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

ACTIVITAT DE GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació  d'expedients  administratius  de  gestió  i  execució  del  planejament.  Reparcel·lacions.  Parcel·lacions.
Projectes  i  Obres  d'Urbanització.  Llicències  d'Obres  d'Edificació  i  Complementàries  de  l'Edificació.  Declaracions
Responsables d'Obres i Activitats.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental.       
- Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al desenvolupament i
aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.  
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.   
- Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari .
-  Reial  decret  3288/1978,  de  25  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Gestió  Urbanística  per  al
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris  de  sòl  i  immobles,  individualment  o  agrupats  en  comunitats  de  propietaris,  usuaris,  juntes  de
compensació, entitats de conservació, associacions d'empresaris i veïnals, etc. Sol·licitants de llicències obres i altres
actuacions urbanístiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, personals/socials, treball/comercial

CATEGORIA DESTINATARIS

Propietaris  de  sòl  i  immobles,  individualment  o  agrupats  en  comunitats  de  propietaris,  usuaris,  juntes  de
compensació, entitats de conservació, associacions d'empresaris i veïnals, etc. Sol·licitants de llicències obres i altres
actuacions urbanístiques.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

Ajuntament de Gandia

207
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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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/04

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d'expedients administratius per a l'establiment de la legalitat urbanística i sancionadors per infraccions
urbanístiques en matèria d'obres i activitats. Ordres d'execució.

BASE JURÍDICA

-  Reglament  (UE)  2016/679  de 27  d'abril  de  2016  relatiu a  la  protecció  de les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.                                                     
-  Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris/titulars d'immobles (edificis i parcel·les) i presumptes responsables d'infraccions urbanístiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatives, personals/socials, treball/comercial.

CATEGORIA DESTINATARIS

No es produeix  la cessió de dades amb caràcter general  a cap Administració.  Exclusivament es dóna trasllat  de
resolucions o documents d'expedients concrets en funció de les obligacions establertes per la legislació en vigor,
singularment  a  la  Conselleria  de Medi  Ambient,  Administració  Local  i  Ordenació  del  Territori.  En  procediments
judicials i a requeriment dels jutjats i tribunals es trasllada còpia de l'expedient administratiu sol·licitat. Puntualment
es facilita informació parcial de les dades consignades en la base a la Policia Municipal  i  als  Cossos i  Forces de
Seguretat de l'Estat prèvia sol·licitud expressa. Butlletins oficials. Empreses de serveis postals i de missatgeria.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/05

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

TRACTAMENT D’EXPEDIENTS D’INCLUSIÓ DE PROGRAMES D’ACTUACIONS AÏLLADES I INTEGRADES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Dur a terme els instruments d'ordenació urbanística previstos en la Llei Urbanística Valenciana (LUV), tant de 
planejament com de gestió, la finalitat dels quals és el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis amb la finalitat 
d'executar les previsions urbanístiques. Regulen el procés d'execució del projectes, en fixen els terminis, 
n'especifiquen l'abast i la modalitat, designen l'urbanitzador i concreten els costos i compromisos dels dits projectes.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Registre de la Propietat, Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/06

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS DE COMUNICACIONS D’ACTIVITATS INNOCUES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d'expedients administratius per a activitats que no tenen incidències ambientals, considerant-se com tal
totes les condicions establides en el annexe III de la Llei 6/2014  

BASE JURÍDICA

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/07

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENT DE DECLARACIONS RESPONSABLES AMBIENTALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractaments  d’expedients  administratius  per  a  activitats  que  no  estiguen  sotmeses,  atenent  a  la  seua  escassa
incidència ambiental,  ni  al  regim de autorització ambiental  integrada ni de llicencia ambiental,  i  que no puguen
considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/08

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

LLICENCIES AMBIENTALS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d’expedients  administratius per a  activitats,  publiques o privades,  incloses  en el  annexe II  de la Llei
6/2014.  La  llicencia  s’adaptarà  a  les  modificacions  que  es  produïsquen  en  les  instal·lacions   en  les  quals  es
desenvolupen les activitats.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/09

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AUTORITZACIONS AMBIENTALS INTEGRADES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d’expedients administratius d’explotacions de les instal·lacions, de titularitat pública o privada, en les que
es  desenvolupen  alguna  de  les  activitats  del  annexe  I  de  la  Llei  6/2014.  Aquesta  autorització  precedirà  a  la
construcció, muntatge o trasllat de les instal·lacions, i s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en aquestes.
S'exceptuen  les  instal·lacions  o  parts  de  les  mateixes  utilitzades  per  a  la  investigació,  desenvolupament  i
experimentació de nous productes i processos.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/10

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE SOROLL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Permet tramitar expedients relatius a procediments sancionadors per incompliment de la normativa relativa a la
protecció del medi ambient i d'activitats, incloent-se els expedients relatius a infraccions per incompliment de la Llei
del soroll o de residus i sòls contaminats i els procediments sancionadors per realització d'activitat sense llicència o
l'incompliment dels termes concedits en aquesta, tals com els horaris d'obertura i tancament d'establiments públics.
Llei 37/2003 del Soroll estatal.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/11

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Permet tramitar expedients relatius a procediments sancionadors per incompliment de la normativa relativa a la
protecció del medi ambient i d'activitats, incloent-se els expedients relatius a infraccions per incompliment de la Llei
del soroll o de residus i sòls contaminats i els procediments sancionadors per realització d'activitat sense llicència o
l'incompliment dels termes concedits en aquesta, tals com els horaris d'obertura i tancament d'establiments públics.
Llei 6/2014 i Llei 4/2010.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/12

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS EN MATERIA D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Permet  tramitar  expedients  relatius  a  procediments  d’expropiar  per  aquesta  declaració  s'estendrà  als  terrenys
precisos per a connectar l'actuació d'urbanització amb les xarxes generals de serveis, quan siguen necessaris .

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/13

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN MATERIA DE  REGENERACIÓ URBANA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Permet  tramitar  la  concessió  de les  subvencions per  a  la  regeneració  i  renovació  urbana i  rural,  mitjançant  un
procediment obert i en règim de concurrència competitiva, i finançar la realització d’obres.  

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/14

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN INFORMES AVALUACIÓ EDIFICIS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

L'informe d'avaluació de l'edifici és el document que descriu les característiques constructives dels elements comuns
d'un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d'accessibilitat i eficiència energètica,
assenyalant  les  deficiències  constructives,  funcionals,  de  seguretat  o  d'habitabilitat  detectades,  amb  la  finalitat
d'advertir sobre elles i  orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l'adequat estat de conservació de
l'edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica.  

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No están previstes

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/15

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d’expedients administratius relatius a  obres, en cap cas podran excedir de les de reparació, millora,
modernització i consolidació, ni suposar canvis d'ús, augment de volum, alçària i/o superfície.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia

220



REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/16

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Tractament d’expedients administratius relatius a obres que no estiguen en edificis catalogats ni  en el àmbit declarat
Béns d’Interès Cultural o de Rellevància Local, ni estiguen previstos en el Pla, en els termes fixats en la Llei 5/2014.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament d’expedients administratius relatius a  obres, en cap cas podran excedir de les de reparació, millora,
modernització i consolidació, ni suposar canvis d'ús, augment de volum, alçària i/o superfície.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/17

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

LLICENCIA D’INTERVENCIÓ

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tractament  d'expedients  administratius  de  les  llicències  d'intervenció  per  a  totes  les  obres  que  es  pretenguen
realitzar  en  edificis  catalogats  (protegits)  o  en  procés  de  catalogació,  amb  independència  de  l'entitat  de  la
intervenció.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

CATEGORIES D’INTERESSATS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius.

CATEGORIA DESTINATARIS

Persones sol·licitats o interessants en l’expedient.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/18

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DESALLOTJAMENTS URBANÍSTICS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Desallotjar immobles per motiu d'expropiació en execució del planejament urbanístic.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat,

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Altres ocupants d'immobles. Tots referits desallotge immobles per 
raons d'expropiació.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement, Nacionalitat, Estat civil, Edat, Dades de família)
• Socials (Propietats i possessions)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/19

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

LLICÈNCES URBANÍSTIQUES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar expedients de llicències urbanístiques d'obres, Declaracions Responsables, Comunicacions Prèvies i 
Consultes urbanístiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça, Telèfon)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/20

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Millorar la qualitat dels immobles i afavorir el seu accés mitjançant la concessió de subvencions

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Beneficiaris, Sol·licitants

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Correu electrònic, Adreça, Telèfon)
• Socials (Altres dades, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries)

CATEGORIA DESTINATARIS

Altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/21

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

AUTORITZACIONS OBRES XARXES VIÀRIES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar les sol·licituds d'autoritzacions i llicències per a realitzar obres en via pública realitzades per particulars.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Beneficiaris, Contribuents i subjectes obligats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/22

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

GESTIÓ URBANÍSTICA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació i resolució dels expedients de gestió urbanística dels districtes, com ara llicències, autoritzacions, 
comunicacions i disciplina urbanística.

BASE JURÍDICA

- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic particular)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/23

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Contribuir al sosteniment de les despeses públiques a través de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

CATEGORIES D’INTERESSATS

Contribuents i subjectes obligats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça)
• Socials (Altres dades, Pertinença clubs, associacions)
• Acadèmics i Professionals (Pertinença a col·legis/associacions professionals)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Segurs)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans de l’Administració Tributària, Hisenda.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/24

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió dels ingressos municipals relacionats amb l’execució subsidiària realitzada per l'Ajuntament de Gandia.

BASE JURÍDICA

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, Signatura, DNI/NIF, Correu electrònic , Adreça, Telèfon)
• Socials (Propietats possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Crèdits, préstecs, avals, Deduccions impositives / impostos)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans de l’Administració Tributària, Hisenda.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/25

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

VENDES SÒL

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de l’alienació de sòl a favor dels titulars de drets de superfície d'habitatges constituïts per l'Ajuntament de 
Gandia sobre parcel·les municipals.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat

CATEGORIES D’INTERESSATS

Propietaris o arrendataris, Representants legals, Beneficiaris, Titulars i beneficiaris de drets de superfície d'habitatges.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon)
• Personals (Data de naixement)
• Socials (Altres dades, Propietats possessions)
• Economicofinancer (Ingressos, rendes, Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Hipoteques)

CATEGORIA DESTINATARIS

No estan previstes cessions de dades a tercers.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/26

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INFORMES D'HABITABILITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de l'atorgament d'autoritzacions, concessió de llicències, cèdules o declaracions d'habitabilitat i altres tràmits 
administratius relacionats a nivell urbanístic.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Sol•licitants, Representants legals, Llicenciataris, Autoritzats, Beneficiaris.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Caràcter identificatiu: (Nom i Cognoms; DNI/NIF/NIE/Passaport; Adreça; Signatura; Empremta digital; Imatge; 
Telèfon; correu electrònic).
• Característiques personals: (Dades d'estat civil; Edat; Dades de família; Sexe; Data de naixement; Nacionalitat; Lloc 
de naixement).
• Circumstàncies socials (Característiques d'allotjament, habitatge; Situació militar; Propietats, possessions; 
Pertinència a clubs, associacions; Llicències, permisos, autoritzacions)
• Dades de transaccions (Béns i serveis subministrats per l'afectat; Béns i serveis rebuts per l'afectat; Transaccions 
financeres; Compensacions/indemnitzacions.
• Dades relatives a infraccions penals i administratives.

CATEGORIA DESTINATARIS

Bancs, Caixes D'Estalvi i Caixes Rurals, Altres Entitats Financeres, Altres òrgans de l'Administració Local, Autonòmica i 
Estatal, Òrgans judicials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/27

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

DECLARACIONS RESPONSABLES I LLICÈNCIES D'ACTIVITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitar expedients de declaracions responsables, llicències d'activitat, consultes urbanístiques i comunicacions 
prèvies de canvi de titularitat d'activitats.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives
- Llei 29/1998 Jurisdicció contenciosa administrativa

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Contribuents i subjectes obligats, Persones de 
contacte, Sol·licitants.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, Imatge, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Acadèmics i Professionals (Formació, titulacions, Pertinença a col·legis/associacions professionals, Experiència 
professional)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)
• Economicofinancer (Dades bancàries, Subsidis, beneficis, Inversions, béns patrimonials, Assegurances, Crèdits, 
préstecs, avals, Deduccions impositives / impostos)
• Relatius a infraccions penals o administratives (Infraccions penals, Infraccions administratives)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals, altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/28

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

CONTROL DE SOROLLS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Procediments administratius per al control dels nivells de soroll.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll
- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica
- Ordenança Municipal Reguladora de l'Emissió i Recepció de Sorolls i Vibracions.

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats, Sol·licitants, Associats o membres.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Núm. registre de personal, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Socials (Propietats possessions, Llicències, permisos, autoritzacions)
• Ocupació (Llocs de treball, Cos/escala, Categoria/grau)
• Informació Comercial (Activitats i negocis)

CATEGORIA DESTINATARIS

Òrgans judicials, altres òrgans de l'Administració Local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/29

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

INSPECCIONS CONSUM  NO ALIMENTARI

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Gestió de l'activitat inspectora en matèria de Salut Pública per a garantir el compliment de la normativa aplicable en 
la matèria.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a higiene dels 
productes alimentosos.
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública
- Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, 
de Salut de la Comunitat Valenciana

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents, Propietaris o arrendataris, Representants legals, Empleats.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

• Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Signatura, Adreça, Telèfon, Correu electrònic)
• Ocupació (Llocs de treball)
• Informació Comercial (Activitats i negocis, Llicències comercials)

CATEGORIA DESTINATARIS

Jutjats i Tribunals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.
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REGISTRE  D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ID

35/30

DEPARTAMENT RESPONSABLE

URBANISME

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

EXPEDIENTS SANCIONADORS ACTIVITATS

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Tramitació i gestió dels expedients sancionadors competència dels districtes com ara infraccions urbanístiques, 
sanitat, tinença i control d'animals i en general l'incompliment de la legislació local i  ordenances municipals 
d’aplicació.

BASE JURÍDICA

- Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
- Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú

CATEGORIES D’INTERESSATS

Ciutadans i residents.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (Nom i cognoms, DNI/NIF, Adreça)

CATEGORIA DESTINATARIS

Tribunals i Jutjats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

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 del MECD.

Ajuntament de Gandia
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