BEQUES PER A la REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR I PER A l'ESTUDI DE
POSTGRAUS EN EL COL·LEGI D'EUROPA.
BEQUES PER A la REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR I PER A l'ESTUDI DE
POSTGRAUS EN EL COL·LEGI D'EUROPA.
Finalitat

Gestió administrativa de les sol·licituds presentades, comprovació de requisits, avaluació de la Comissió de Valoració,
concessió i pagament, així com la creació d'una bossa de reserva de candidats a totes dues beques, posterior creació
d'una base de dades per a creació d'una xarxa de contacte voluntària per a inclusió en activitats futures.
▪ Exercici de poders públics o missió realitzada en interés públic conferits al responsable del tractament (art. 6.1.e)
RGPD) en el marc de competències de la Generalitat atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
i la normativa específica de la corresponent convocatòria.

Legitimació
i
base ▪ Compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c) RGPD):
jurídica del tractament
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la
Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes.
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Descripció d'interessats

Sol·licitants de les beques, beneficiaris, representants legals i persones de contacte.

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, signatura, signatura electrònica, telèfon i correu
Descripció de dades electrònic.
personals tractats
- Dades acadèmiques i professionals.
Destinataris de les dades

Es comunicaran dades:
- A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per a la seua publicació en la Base de dades Nacional de
Subvencions en virtut de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- A entitats Financeres per al pagament de les quanties que corresponguen.
- En el cas de les beques per a l'estudi de postgrau en el Col·legi d'Europa, al Col·legi d'Europa.

- Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana
d'acord amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
- La informació es mantindrà emmagatzemada pel període necessari per a la interposició dels recursos administratius
o judicials pogueren tindre lloc.
- La informació es conservarà per un període de 4 anys per possibles responsabilitats legals derivades d'aquest
tractament, el termini del qual es computarà d'acord amb el que es disposa en l'article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Sense perjudici de les interrupcions del termini de prescripció disposades en
l'article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini de conservació - La informació publicada en compliment d'obligacions de publicitat activa es conservarà durant almenys dos anys
després que aquestes cessen conforme al que disposa l'article 9.5.c) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell,
de les dades
de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
- La informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a la prescripció de les
eventuals responsabilitats legals aplicables.
- La informació amb valor històric es conservarà de manera indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

