JORNADES I ESDEVENIMENTS
JORNADES I ESDEVENIMENTS
Les dades es tractaran per a:
Finalitat

- La gestió de les inscripcions i la participació en les jornades i esdeveniments celebrats, així com l'enviament de
comunicacions en relació amb aquestes.
- L'emissió de certificats i gestió de qualitat.
▪ Missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics 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.
▪ Execució d'un contracte (art. 6.1.b) RGPD):

Legitimació
i
base - Relació jurídica amb ponents, i comunicants.
jurídica del tractament
- Acceptació de les condicions d'inscripció pels assistents a les jornades.
▪ Consentiment per al tractament (art. 6.1.a) RGPD).
- Quan es preveja, consentiment de l'assistent als enregistraments que s'efectuen o altres actes que així ho
requerisquen.
Descripció d'interessats

Ponents, assistents i altres interessats.

Descripció de dades - Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
personals tractats
- Dades de detalls de l'ocupació: càrrec, organització a la qual pertanyen.
Destinataris de les dades

▪ Es comunicaran dades:
- Per a la publicació de les jornades i esdeveniments a través de la web i els mitjans de difusió corporatius de la
Generalitat.
- Per a la difusió a través dels mitjans de comunicació.

- Per a la justificació de Projectes a l'entitat promotora.
- Autoritats sanitàries per a l'assistència requerida en el seu cas en el cas que l'interessat no estiga capacitat per a
donar el seu consentiment en virtut del que es disposa en l'article 9.2.c Reglament General de Protecció de Dades.
▪ Encarregat del tractament:
- Prestadors de serveis per a la gestió de l'esdeveniment.
- Les dades es conservaran durant la gestió de la jornada o esdeveniment organitzat, així com pel temps necessari per
a la certificació.
- Les dades objecte de divulgació o publicació (enregistraments, notes de premsa, programes etc.) podran conservarse indefinidament.
Termini de conservació - La informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a la prescripció
d'eventuals responsabilitats legals.
de les dades
- La informació publicada en compliment d'obligacions de publicitat activa es conservarà pel període que en el seu
cas fixe la normativa estatal o autonòmica.
- 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.

