Política deaProteiió㍤a deaDc des a
Informció㍤abàs óicas obreaproteiió㍤a dea dc des 
La present polítia de proteiiió de dades estableix les normes destnades a garantrr per part de la
Conselleria de Transparèniiar Responsabilitat Soiialr Partiipaiió i Cooperaiió (d'ara endavantr la
Conselleria)r la proteiiió de les persones fsiques quant al traitament de les seues dades
personals.
Les dades personals que es reiapten per part de la Conselleriar seran traitats respeitant el que
s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016r relatu a la proteiiió de les persones fsiques pel que fa al traitament de dades personals i a
la lliure iiriulaiió d'aquestes dades i pel qual es deroga la Direitva 95/46/CE (d'ara endavantr
RGPD).
Àmbóta d'cplóició㍤
Aquesta polítia s'apliia al traitament totalment o pariialment automattzatr així iom al
traitament no automattzat de dades personals iontnguts en un ftxer o destnats a iniloure's.
Res pons cblea delatrcitcment
Conforme al que s'estableix en l'artile 4.7 del RGPD tndrr la ionsideraiió de responsable del
traitament “la persona fsiia o jurídiiar autoritat públiiar servei o un altre organisme quer només o
juntament amb uns altresr determine les fnalitats i mitjans del traitament”. En aquest iasr ha de
ionsiderar-se iom a responsable la Conselleria. D'aiord amb el Deiret 130/2012 de 24 d'agostr del
Consellr pel qual s'estableix l'organitzaiió de la seguretat de la informaiió de la Generalitatr
aquesta responsabilitat serr exeriida amb iarriter general per l'òrgan direitu que té atribuïdes
iompetèniies sobre els serveis iomuns de la Conselleria r sense perjudiii quer en ias de matèries
ioniretesr s'exeriisia des de l'òrgan o unitat administratva iompetent. D'aquesta iiriumstrniia es
deixarr ionstrniia en el Registre d'Aitvitats de Traitament de la Conselleria (d'ara endavantr RAT).
Regós trea deales aAitiótcts a deaTrcitcmenta
Conforme al que es disposa en l'artile 30 del RGPDr la relaiió aitualitzada de les aitvitats de
traitament que la Conselleria duu a termer es troba disponible en el *RAT
(http://www.transpareniia.gva.es/ia/registre-de-tratament-de-dades) publiiat per la Conselleria
en el seu web.
Reiolló dca dea dc des apers oncls a
Les dades de iarriter personal que es reiapten direitament o indireitament de la persona
interessada seran traitats de forma ionfdeniial i quedaran iniorporats a alguna de les aitvitats
de traitament ttularitat de la Conselleria que fguren en el seu RAT.

Quan les dades personals que fan referèniia a la persona interessadar s'obtnguen d'aquestar en el
moment de reiollir-los se li faiilitarr la informaiió del traitamentr de forma ilara i intel·ligible. Si
resultara ionvenientr es proporiionarr la informaiió impresiindible sobre el traitament en el
formulari de reiollida i s'indiiarr o enllaçarr des del mateix una segona iapa d'informaiió amb
major nivell de detall.
Us os aóafnclótcts 
Els traitaments de dades personals s'ajustaran a les funiions pròpies de la Conselleria i el seu ús es
limitarr a aquelles fnalitats per als quals expressament s'hagen reiollit.
Si es preveu traitar posteriorment les dades personals per a una fnalitat diferent de la que va
motvar la reiollidar abans del traitament posteriorr s'informarr la persona interessada sobre
aquesta altra fnalitat i se li proporiionarr qualsevol altra informaiió addiiional pertnentr sempre
que no dispose ja d'aquesta.
La fnalitat del traitament de les dades de iarriter personal serr la neiessrria per a la gestó
administratva i tramitaiió dels proiediments administratus per als quals se sol·liiiten les seues
dadesr que iorrespondran a iadasiuna de les aitvitats de traitament que realitza la Conselleria i
que estan aiiessibles en el RAT (http://www.transpareniia.gva.es/ia/registre-de-tratament-dedades).
No es prendran deiisions automattzades basades en el traitament de les seues dades personals.
Legótmció㍤aperaclatrcitcment
Amb iarriter generalr la base jurídiia que empara el traitament de les dades de iarriter personal
per part de la Conselleria és el iompliment d'obligaiions legals o la realitzaiió d'aituaiions
d'interés públii o en l'exeriiii de potestats públiques ionferides a la Generalitat r d'aiord amb les
normes que regulen l'aituaiió de les administraiions públiques ir espeiialmentr la Llei 39/2015r
d'u d'oitubrer del Proiediment Administratu Comú de les Administraiions Públiquesr la Llei
40/2015r d'u d'oitubrer de Règim Jurídii del Seitor Públiir la Llei orgrniia 5/1982r d'u de juliolr de
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valeniiana i la Llei 5/1983r de 30 de desembrer de la
Generalitatr del Consell.
No obstant aixòr alguns traitaments poden requerir el ionsentment de les persones afeitades per
aquest. En aquells iasos en què la base jurídiia del traitament siga el ionsentment de la persona
afeitadar la Conselleria posarr en marxa els meianismes que permeten atorgar-lo mitjançant una
ilara aiiió afrmatva de la mateixa i de manera que quede ionstrniia d'això.
En qualsevol traitament de dades basat en el ionsentment de la persona interessadar existeix la
possibilitat de revoiar aquest ionsentment en qualsevol moment; per a això la persona
interessada disposa del proiediment establit a aquest efeite i al qual s'aiiedeix en
(http://www.gva.es/va/iniiio/proiedimientosdid_pproi119074). La Conselleriar en aquests iasosr
iessarr l'aitvitat de traitament per a aquestes dades. La posterior revoiaiió del ionsentment no
afeita la validesa del traitament basada en el ionsentment iniiial.

La base jurídiia que habilita iadasiuna de les aitvitats de traitament que duu a terme la
Conselleria pot ionsultar-se en el RAT (http://www.transpareniia.gva.es/ia/registre-de-tratamentde-dades).
Cons erició㍤a dea dc des a
Amb iarriter general i sense perjudiii de la informaiió ionireta que es publiia en el *RATr les
dades personals traitats per la Conselleria es ionservaran durant el temps neiessari per a iomplir
amb la fnalitat per a la qual es reiapten.
La Conselleriar una vegada ianiel·lades les dades o suprimides del traitamentr podrr ionservar-les
a f de determinar possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu traitament o per a
permetre el seu ús posteriorr després de l'adopiió de les mesures de proteiiió adequadesr amb
fnalitats històriquesr estadístques o iientfques.
Comunóició㍤a dea dc des a
La persona responsable del traitament no iomuniiarr ni publiiarr dades personals sense el
ionsentment de les persones afeitadesr exiepte en aquelles iiriumstrniies previstes per la
legislaiió vigent. Les persones destnatrries de iessions de dades previstes per a iadasiuna de les
aitvitats de traitament pot ionsultar-se en el RAT. A més de les assenyaladesr pot ser neiessari
iomuniiar dades o permetre l'aiiés a aquestsr en determinades iiriumstrniiesr al Defensor/a del
Pobler al Síndii/a de Greugesr als Jutges i Tribunalsr al Tribunal de Comptesr Sindiiatura de
Comptesr a les Fories i Cossos de Seguretat de l'Estatr al Delegat de Proteiiió de Dades de la
Generalitat o a les persones interessades en els proiediments tramitats per la Conselleria.
La Conselleria no utlitzarr en iap ias les dades amb fnalitats de iarriter iomeriialr publiiitari o
de qualsevol altra índole no relaiionats amb les seues potestats públiques.
Drets a deales apers ones aónteres s c des 
La persona interessada pot exeriir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix a les
persones ttulars de les dades ionforme als seus artiles 15 fns al 23 i que són els següents:
DRET D'ACCÉS: La persona interessada té dret a obtndre de la Conselleria ionfrmaiió de si s'estan
traitant dades personals que l'afeitenr i si és aixír té dret a aiiedir a aquestes dades i a la
informaiió relatva a les fnalitatsr destnatarisr iategories de dades traitadesr el seu origen i
període de ionservaiiór reilamaiionsr existèniia de deiisions automattzades amb les seues
ionseqüèniies i a tots els drets addiiionals de reitfiaiiór supressiór limitaiiór oposiiió i
portabilitat.
DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: La persona interessada té dret a obtndre de la Conselleria la
reitfiaiió de les dades personals inexaites o iniompletes que l'afeitenr sense dilaiió indeguda.
Igualmentr la persona interessada té dret a sol·liiitar la supressió de les dades personals que
l'afeiten. Si no existeix una altra base jurídiia que empare la seua ionservaiiór la Conselleria
proiedirr a la supressió de les dades quan ja no siguen neiessrries o s'hagen traitat de forma

il·líiitar quan la persona interessada revoque el seu ionsentment en traitaments que el
requerisquen o quan s'opose al traitament.
DRET DE LIMITACIÓ: La persona interessada té dret a obtndre de la Conselleria la limitaiió del
traitament de les dadesr en iasos d'impugnaiió de l'exaittud d'aquestsr quan el traitament siga
il·líiit i la persona interessada s'opose a la supressió de les dades personals i sol·liiita en el seu lloi
la limitaiió del seu úsr quan la persona interessada neiessite mantndre les dades per a formular o
exeriir reilamaiions o mentre es verifia si els motus legítms de l'administraiió prevalen sobre els
de la persona interessada en ias que la persona interessada s'opose al traitament.
DRET D'OPOSICIÓ: La persona interessada té dret a oposar-se al fet que les dades personals que
l'afeiten siguen objeite de traitament. La Conselleria deixarr de traitar aquestes dadesr llevat que
airedite motus legítms urgents per al traitament que prevalguen sobre els interessosr els drets i
les llibertats de la persona interessadar o per a la formulaiiór l'exeriiii o la defensa de
reilamaiions.
Tots els drets anteriorsr inilosa la revoiaiió del ionsentmentr tenen iarriter personalíssimr per la
qual iosa solament pot exeriir-los la persona afeitada. No obstant aixòr aquesta podrr aituar
mitjançant representant legal en els iasos i sota les iondiiions previstes per la legislaiió vigent.
L'exeriiii de tots aquests drets es podrr dur a terme aiiedint al proiediment establit a aquest
efeite (http://www.gva.es/va/iniiio/proiedimientosdid_pproi119074) fent ús del trrmit telemrti o
de forma preseniial aportant la sol·liiitud iorresponent.
Pos s óbólótcta dea dórógór-s eaclaDelegct
Les persones interessades podran posar-se en iontaite amb el delegat de proteiiió de dades de la
Generalitat pel que respeita a totes les qüestons relatves al traitament de les seues dades
personals i a l'exeriiii dels seus drets a l'empara del RGPD.
Les seues dades de iontaite són:
Delegat de proteiiió de dades de la Generalitat
Conselleria de Transparèniiar Responsabilitat Soiialr Partiipaiió i Cooperaiió.
Pg. De l’Alberedar 16. 46010 Valèniia
Adreça de iorreu eleitrònii: dpd@gva.es
Telèfon 961922419
Reilcmció㍤a dcicntal'AgèniócaEs pcnyolca deaProteiió㍤a deaDc des 
Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reilamaiió davant
l'autoritat naiional de iontrol en matèria de proteiiió de dades (Agèniia Espanyola de Proteiiió
de Dades – AEPD)r espeiialment quan no haja obtngut resposta satsfaitòria en l'exeriiii dels seus
drets.

Pot iontaitar mitjançant el següent enllaç www.agpd.esr aiiedint a la pestanya «Canal del
Ciutadr»

