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TRACTAMENT :

Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria d'agricultura i
inscripció en activitats de la conselleria

BASE JURÍDICA
RGPD: 6.1.a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria d'agricultura a les persones
que ho sol·liciten, així com la inscripció en activitats de la conselleria
COL·LECTIU
Persones físiques, incloent-hi les representants de persones jurídiques, que sol·liciten que se'ls
remeta informació en matèria de medi ambient.
CATEGORIA DE DADES
Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça (postal i electrònica), signatura i
telèfon.
-Dades d'ocupació.
-Dades relacionades amb els documents presentats
-Dades de representació
CATEGORIA DE DESTINATARIS
Destinataris genèrics: administracions públiques, Generalitat, jutjats i tribunals, persones
interessades legítimes, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes transferències internacionals de les dades.
TERMINI DE SUPRESSIÓ
S'han de conservar durant el temps que calga per a complir la finalitat per a la qual es van
recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
MESURES DE SEGURETAT
Es troben descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i
seguretat de la informació de la Generalitat en relació amb l'ús de mitjans tecnològics (Annex II
del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en
l'àmbit de l'Administració Electrònica) i en els documents que estableixen la política de
protecció de dades i seguretat de la informació continguda en documents en paper de la
conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
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