
Informació addicional sobre la Polítca de Protecció de Dades  

Informació bàsica sobre protecció de dades de la Generalitat

La present polítia de proteiiió de dades estableix les normes destnades a garantrr per part de la
Generalitatrla proteiiió de les persones fsiiqes iqant al traitament de les seqes dades personals. 

Les dades personals iqe es reiapten per part de la Generalitatr seran traitats respeitant el iqe
s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Eqropeq i del Consell de 27 d'abril de
2016r relatq a la proteiiió de les persones fsiiqes pel iqe fa al traitament de dades personals i a
la lliqre iiriqlaiió d'aiqestes dades i  pel  iqal  es deroga la Direitia 95/46/CE (d'ara en aiantr
RGPD).

Àmbit d'aplicació

Aiqesta  polítia  s'apliia  al  traitament  totalment  o  pariialment  aqtomattzatr  així  iom  al
traitament no aqtomattzat de dades personals iontngqts en qn ftxer o destnats a iniloqre's.

Responsable del tractament

Conforme al  iqe s'estableix en l'artile 4.7 del RGPD tndrr la ionsideraiió de responsable del
traitament “la persona fsiia o jqrídiiar aqtoritat públiiar seriei o qn altre organisme iqer només o
jqntament amb qns altresr determine les fnalitats i mitjans del traitament”. En aiqest iasr ha de
ionsiderar-se la ionselleria iompetent del trrmitr iom a responsable del traitament de les dades
personals.  D'aiord  amb  el  Deiret  130/2012  de  24  d'agostr  del  Consellr  pel  iqal  s'estableix
l'organitzaiió  de  la  segqretat  de  la  informaiió  de  la  Generalitatr  aiqesta  responsabilitat  serr
exeriida amb iarriter general per l'òrgan direitq iqe té atribqïdes iompetèniies sobre els serieis
iomqns de la ionselleria  responsable del  traitamentr  sense perjqdiii  iqer  en ias de matèries
ioniretesr  s'exeriisia  des  de  l'òrgan  o  qnitat  administratia  iompetent  d'aiord  amb  el  seq
reglament  orgrnii  i  fqniional.  D'aiqesta  iiriqmstrniia  es  deixarr  ionstrniia  en  el  Registre
d'Aitiitats de Traitament (d'ara en aiantr RAT) de la ionselleria iorresponent.

Registre de les Actiitats de Tractament (RAT)



 

Conforme al iqe es disposa en l'artile 30 del RGPDr la relaiió aitqalitzada de les aitiitats de
traitament de les diferents ionselleries es troba disponible en  l'índex de RATs de la Generalitat
pqbliiat en la web de la Generalitat.

Recollida de dades personals 

Les  dades  de  iarriter  personal  iqe  es  reiapten  direitament  o  indireitament  de  la  persona
interessada seran traitats de forma ionfdeniial i iqedaran iniorporats a algqna de les aitiitats
de traitament ttqlaritat de la ionselleria responsable del traitament iqe fgqren en el seq RAT.

Qqan les dades personals iqe fan referèniia a la persona interessadar s'obtngqen d'aiqestar en el
moment de reiollir-los se li faiilitarr la informaiió del traitamentr de forma ilara i intel·ligible. Si
resqltara  ionienientr  es  proporiionarr  la  informaiió  impresiindible  sobre  el  traitament  en  el
formqlari de reiollida i s'indiiarr o enllaçarr des del mateix qna segona iapa d'informaiió amb
major niiell de detall.

Usos i fnalitats

Els traitaments de dades personals s'ajqstaran a les fqniions pròpies de la ionselleria responsable
del  traitament i  el  seq ús  es limitarr a  aiqelles fnalitats  per als  iqals  expressament s'hagen
reiollit. 

Si es preieq traitar posteriorment les dades personals per a qna fnalitat diferent de la iqe ia
motiar  la  reiollidar  abans  del  traitament  posteriorr  s'informarr  la  persona  interessada  sobre
aiqesta altra fnalitat i se li proporiionarr iqalseiol altra informaiió addiiional pertnentr sempre
iqe  no dispose ja d'aiqesta.

La fnalitat del  traitament de les dades de iarriter personal serr la neiessrria per a la gestó
administratia i tramitaiió dels proiediments administratqs per als iqals se sol·liiiten les seqes
dadesr iqe iorrespondran a iadasiqna de les aitiitats de traitament iqe realitza la ionselleria
responsable del traitament i iqe estan aiiessibles en l'índex de RATs de la Generalitat .

No es prendran deiisions aqtomattzades basades en el traitament de les seqes dades personals.

Legitmació per al tractament

Amb iarriter generalr la base jqrídiia iqe empara el traitament de les dades de iarriter personal
per part de la ionselleria responsable del traitament és el iompliment d'obligaiions legals o la
realitzaiió  d'aitqaiions  d'interés  públii  en  l'exeriiii  de  potestats  públiiqes  ionferides  a  la
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Generalitatr  d'aiord amb les normes iqe regqlen l'aitqaiió de les administraiions públiiqes ir
espeiialmentr  la  Llei  39/2015r  d'1  d'oitqbrer  del  Proiediment  Administratq  Comú  de  les
Administraiions Públiiqesr la Llei 40/2015r d'1 d'oitqbrer de Règim Jqrídii del Seitor Públiir la Llei
Orgrniia 5/1982r d'1 de jqliolr de l'Estatqt d'Aqtonomia de la Comqnitat Valeniiana i la Llei 5/1983r
de 30 de desembrer de la Generalitatr del Consell.

No obstant aixòr algqns traitaments poden reiqerir el ionsentment de les persones afeitades per
aiqest. En aiqells iasos en iqè la base jqrídiia del  traitament siga el ionsentment de la persona
afeitadar  la  ionselleria  responsable  del  traitament  posarr  en  marxa  els  meianismes  iqe
permeten atorgar-lo mitjançant qna ilara aiiió afrmatia de la mateixa i de manera iqe iqede
ionstrniia d'això.

En iqalseiol traitament de dades basat en el ionsentment de la persona interessadar existeix la
possibilitat  de  reioiar  aiqest  ionsentment  en  iqalseiol  moment;  per  a  això  la  persona
interessada  disposa  del  proiediment  establit  a  aiqest  efeite.  La  ionselleria  responsable  del
traitamentr en aiqests iasosr iessarr l'aitiitat de traitament per a aiqestes dades. La posterior
reioiaiió del  ionsentment no afeita a  la  ialidesa del  traitament basada en el  ionsentment
iniiial. 

La  base  jqrídiia  iqe  habilita  iadasiqna  de  les  aitiitats  de  traitament  iqe  dqq  a  terme  la
ionselleria responsable pot ionsqltar-se en l'índex de RATs de la Generalitat.

Conseriació de dades 

Amb iarriter general i sense perjqdiii de la informaiió ionireta iqe es pqbliia en el RATr les dades
personals traitats per la ionselleria responsable del traitament es ionseriaran dqrant el temps
neiessari per a iomplir amb la fnalitat per a la iqal es reiapten.

La  ionselleria  responsable  del  traitamentr  qna  iegada  ianiel·lats  les  dades  o  sqprimits  del
traitamentr  podrr ionseriar-los a f de determinar possibles responsabilitats  iqe es pogqeren
deriiar  del  seq traitament o  per  a  permetre  el  seq  ús  posteriorr  després  de l'adopiió  de  les
mesqres de proteiiió adeiqadesr amb fnalitats històriisr estadístis o iientfis.

Comunicació de dades 

La  persona  responsable  del  traitament  no  iomqniiarr  ni  pqbliiarr  dades  personals  sense  el
ionsentment  de  les  persones  afeitadesr  exiepte  en  aiqelles  iiriqmstrniies  preiistes  per  la
legislaiió iigent. Les persones destnatrries de iessions de dades preiistes per a iadasiqna de les
aitiitats de traitament pot ionsqltar-se en el RAT iorresponent. A més de les assenaaladesr pot
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ser neiessari iomqniiar dades o permetre l'aiiés a aiqestsr en determinades iiriqmstrniiesr al
Defensor/a del Pobler al Síndii/a de Greqgesr als Jqtges/ses i Tribqnalsr al Tribqnal de Comptesr
Sindiiatqra de Comptesr a les Fories i Cossos de Segqretat de l'Estatr al Delegat/a de Proteiiió de
Dades  de  la  Generalitat  o  a  les  persones  interessades  en  els  proiediments  tramitats  per  la
Conselleria. 

La  ionselleria  responsable  del  traitament no qtlitzarr  en iap ias  les  dades amb fnalitats  de
iarriter iomeriialr pqbliiitari o de iqalseiol altra índole no relaiionats amb les seqes potestats
públiiqes. 

Drets de les persones interessades

La persona interessada pot exeriir en iqalseiol moment els drets iqe el RGPD garanteix a les
persones ttqlars de les dades ionforme als seqs artiles 15 fns al 23 i iqe són els següents:

    • Dret d'aiiés: regqlat en l'art. 13 de la LO 3/2018r i art. 15 RGPDr  la persona interessada tndrr
dret  a  obtndre del  responsable  del  traitament  ionfrmaiió  de  si  s'estan  traitant  o  no dades
personals  iqe el  ionierneixen ir  en tal  iasr  dret  d'aiiés a  les dades personalsr  en els  termes
establits en la normatia assenaalada anteriorment.

    • Dret de reitfiaiió: regqlat en l'art. 14 de la LO 3/2018r i els art. 16 i 19 del RGPDr  la persona
interessada  tndrr  dret  a  obtndre  sense  dilaiió  indegqda  del  responsable  del  traitament  la
reitfiaiió de les dades personals inexaites iqe el ioniernisiqen. Tenint en iompte les fnalitats
del  traitamentr l'interessat tndrr dret al  fet iqe es iompleten les dades personals iqe sigqen
iniompletsr inilqsiiament mitjançant qna deilaraiió addiiional.

    • Dret de sqpressiór «el dret a l'oblit» regqlat en l'art. 15 de la LO 3/2018r i art. 17 i 19 del RGPDr
la  persona  interessada  tndrr  dret  a  obtndre  sense  dilaiió  indegqda  del  responsable  del
traitament la  sqpressió de les  dades personals  iqe el  ioniernisiqenr  el  iqal  estarr obligat  a
sqprimir sense dilaiió indegqda les dades personals iqan ioniórrega algqna de les iiriqmstrniies
assenaalades en els termes assenaalats en la normatia iitada.

    • Dret a la portabilitat de les dades: regqlat en l'art. 17 de la LO 3/2018r i art. 20 RGPDr  la
persona interessada tndrr dret a rebre les dades personals iqe li iniqmbisiqenr iqe haja faiilitat
a qn responsable del  traitamentr  en qn format estrqitqratr  d'ús  iomú i  leitqra meirniiar  i  a
transmetre'ls a qn altre responsable del traitament sense iqe ho impedisia el responsable al iqal
li'ls hagqera faiilitatsr en els termes assenaalats en la normatia iitada.
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    • Dret de limitaiiór regqlat en l'art. 16 de la LO 3/2018 i en l'art. 18 RGPDr la persona interessada
tndrr dret a obtndre del responsable del traitament la limitaiió del traitament de les dades iqan
es iomplisia algqna de les iondiiions assenaalades en la normatia iitada.

    • Dret d'oposiiió: regqlat en l'art. 18 de la LO 3/2018r i art. 21 RGPDr  la persona interessada
tndrr  dret  a  oposar-se  en  iqalseiol  momentrper  motqs  relaiionats  amb  la  seqa  sitqaiió
partiqlarr al fet iqe dades personals iqe el ioniernisiqen sigqen objeite d'qn traitamentr en els
termes assenaalats en la normatia iitada.

    • Dret a no ser objeite de deiisions indiiidqals aqtomattzades: regqlat en l'art. 18 de la LO
3/2018 i en l'art. 22 del RGPDr tot interessat tndrr dret a no ser objeite d'qna deiisió basada
úniiament  en  el  traitament  aqtomattzatr  inilosa  l'elaboraiió  de  perflsriqe  prodqïsia  efeites
jqrídiis  en  ell  o  l'afeite  signifiatiament  de  manera  similarr  en  els  termes  assenaalats  en  la
normatia iitada.

Tots els drets anteriorsr inilosa la reioiaiió del ionsentmentr tenen iarriter personalíssimr per la
iqal iosa solament pot exeriir-los la persona afeitada.  No obstant aixòr  aiqesta podrr aitqar
mitjançant representant legal en els iasos i sota les iondiiions preiistes per la legislaiió iigent. 

L'exeriiii de tots aiqests drets podrr portar-se aiabe aiiedint al  proiediment establit a aiqest
efeite  fent ús del trrmit telemrti o de forma preseniial aportant la sol·liiitqd iorresponent.

Possibilitat de dirigir-se al Delegat
Les persones interessades podran posar-se en iontaite amb el delegat de proteiiió de dades de
la Generalitat pel iqe respeita a totes les iüestons relaties al traitament de les seqes dades
personals i a l'exeriiii dels seqs drets a l'empara del RGPD. 
Les seqes 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 iorreq eleitrònii:  dpd@gia.es
Telèfon 961922419

Reclamació daiant l'Agencia Española de Protección de Datos 
Les  persones  interessades  també  tenen  la  possibilitat  de  presentar  qna  reilamaiió  daiant
l'aqtoritat naiional de iontrol en matèria de proteiiió de dades (Ageniia Española de Proteiiión
de Datos – AEPD)r espeiialment iqan no haja obtngqt resposta satsfaitòria en l'exeriiii dels
seqs dretsr  aiiedint a la pestanaa «Canal del Ciqtadr».
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