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La gestió de la informació relativa al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):
- Gestió de funcionaris autoritzats a la remissió de publicacions.
- Publicació i difusió d'informació institucional i regulada.

Finalitat

- Peticions i suggeriments d'informació.
- Subscripcions a les alertes del DOGV.
- Atenció de les peticions de desindexació de dades personals publicades en el DOGV.
▪ Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) RGPD):
- Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Legitimació i base jurídica - Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
del tractament
- Gestió del dret a l'oblit conforme al que es disposa pels articles 17 del Reglament General de Protecció de Dades i
93 i 94 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
▪ Consentiment de l'usuari en la subscripció a les alertes del DOGV (art. 6.1.a RGPD).
Descripció d'interessats

Persones les dades de les quals apareguen en les diferents publicacions del DOGV. Persones de contacte dels
organismes o entitats remitents. Subscriptors al servei d'alertes del Diari Oficial.
- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça i correu electrònic.

Descripció
de
personals tractats

dades - Dades de detalls de l'ocupació: identificació de funcionaris autoritzats a remetre informació per a la publicació,
número de compte.
- Altres dades personals: professionals (empresa, professió).

Destinataris de les dades

Es comunicaran dades:
- A entitats bancàries per al pagament per publicacions.

- La información publicada se conservará por el periodo que en su caso fije la normativa aplicable.
- La información personal en las subscripciones se conservará mientras el usuario esté registrado. Tras su cese, la
Termini de conservació de información se conservará debidamente bloqueada por los periodos adicionales necesarios para la prescripción de
eventuales responsabilidades legales.
les dades
- La información con valor histórico se conservará de forma indefinida en los términos y condiciones establecidas en
la Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunitat Valenciana.

