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Finalitat

Gestió i seguiment de sol·licituds i concessions de les ajudes convocades mitjançant el Decret 196/2019, de 20 de
setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes
urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de
pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019

Missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art.
6.1.e) RGPD):
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Legitimació i base jurídica
- Decret 169/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Presidència de
del tractament
la Generalitat.
- El Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de
concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques,
produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el
14 de setembre de 2019.
- El sol·licitant/beneficiari va autoritzar el tractament amb la signatura de la seua sol·licitud.
Persones físiques sol·licitants/beneficiaris de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria
Descripció d'interessats
Descripció
de
personals tractats

dades - Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIE, adreça postal, signatura, telèfon, correu electrònic.
- Dades de representació en el seu cas.
- Dades bancàries
- Dades de circumstàncies relacionades amb l'habitatge objecte de l'ajuda (propietat, ús)

- Dades relatives al compliment d'estar al corrent d'obligacions fiscals i tributàries

Destinataris de les dades

▪ Encarregat del tractament: TRAGSA, mig propi que va rebre l'encàrrec de donar suport tècnic a la convocatòria.
Es comuniquen dades:
- Al Ministeri d'Hisenda, en compliment del 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 públiques.
- Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- Al Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Es conservaran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per
a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades.
Termini de conservació de - La informació amb valor històric es conservarà de manera indefinida en els termes i condicions establides en la
les dades
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.

