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Finalitat

Les dades es tractaran per a facilitar la informació i l'assessorament que sol·liciten els tercers que u litzen l'aplicació
informà ca.
• 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 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Legi mació
i
base • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com la resta de norma va de contractació
jurídica del tractament
pública aplicable.
• Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament (ar cle 6.1 e) RGPD).
• Execució de contracte (ar cle 6.1.b) RGPD)
Descripció d'interessats

Qualsevol persona sica o jurídica interessada en la informació que proporciona l'aplicació informà ca
desenvolupada a aquest efecte.

Descripció de dades Dades de caràcter iden ﬁca u: noms i cognoms; correu electrònic
personals tractats
Des nataris de les dades

L'empresa desenvolupadora del programa informà c d'informació, durant la vigència del contracte, i la Generalitat
Valenciana en qualsevol moment del contracte i ﬁns a la ﬁnalització del període de duració màxim legal establit per a
la conservació d'aquests.

Les dades personals es tractaran mentre exis sca un vincle jurídic amb la Generalitat. Sense perjudici d'això, la
Termini de conservació
informació se sotmetrà als següents terminis de conservació: de les dades
La informació es man ndrà publicada en compliment d'obligacions de publicitat ac va mentre persis squen les
obligacions derivades dels contractes i, almenys, dos anys després que aquestes cessen conforme al que disposa
l'ar cle 9.5.c) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, 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 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. Amb caràcter general, la informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a
la prescripció d'eventuals responsabilitats legals.

