CONTRACTACIÓ

CONTRACTACIÓ
Les dades es tractaran per a:
- La gestió de la informació derivada de la contractació i els processos de licitació.
- La gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.

Finalitat

- La gestió de proveïdors, compres i informació econòmica.
- El compliment/Incompliment d'obligacions dels contractistes.
- La verificació del compliment d'obligacions laborals dels contractistes.
▪ Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) RGPD):
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com la normativa de contractació pública
Legitimació i base jurídica
aplicable i article 42.1 del Reial decret legislatiu 1/2003, Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
del tractament
discapacitat i la seua inclusió social.
▪ Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament (article 6.1 e) RGPD).
▪ Execució de contracte (article 6.1.b) RGPD).
Descripció d'interessats
Descripció
de
personals tractats

Proveïdors, concurrents en processos de contractació administrativa, persones de contacte i representants legals.

- Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, NIF/DNI, Adreça, signatura, signatura electrònica, N. SS /Mutualitat
dades i Telèfon.
- Altres dades personals: Acadèmics i professionals, econòmics, transaccions de béns i serveis i característiques
personals.

Es comunicaran dades:
- Al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per al compliment de les obligacions legals regulades en la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- A entitats bancàries per a procedir a les degudes transaccions.
Destinataris de les dades

- Publicació en el Perfil Contractant i/o la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la informació relativa als
contractes conforme al que s'estableix en l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
- Publicació en el portal de transparència per al compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana.
Les dades personals es tractaran mentre existisca un vincle jurídic amb la Generalitat. Sense perjudici d'això, la
informació se sotmetrà als següents terminis de conservació:
- La informació comptable i fiscal es conservarà a efectes fiscals per un període de quatre anys, en virtut del que
s'estableix en l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- La informació es mantindrà publicada en compliment d'obligacions de publicitat activa mentre persistisquen les
obligacions derivades dels contractes i, almenys, dos anys després que aquestes cessen conforme al que disposa
Termini de conservació de l'article 9.5.c) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
les dades
de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.
- La informació amb valor històric es conservarà de forma indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.
-Amb caràcter general, la informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per
a la prescripció d'eventuals responsabilitats legals.

