7. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
NOM DE L'ACTIVITAT DE

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

GesƟó d'empleats públics (funcionari, eventual i laboral) quant a presa de possessió del lloc, contractes, control horari o de presència, altes, baixes, permisos,
vacances, llicències, incompaƟbilitats, formació, plans de pensions, acció social, triennis, dietes, bestretes, així com qualssevol altres aspectes de l'àmbit
funcionari o laboral). Selecció i promoció de personal. GesƟó de nòmines. Potestats disciplinàries. Custòdia i manteniment d'expedients personals. Prevenció
de riscos laborals i vigilància de la salut.
BASE JURÍDICA LICITUD O
ArƟcle 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament: Reial decret legislaƟu
LEGITIMACIÓ
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; Reial decret legislaƟu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ArƟcle 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament.
ArƟcle 9.2.b) RGPD, tractament necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en
l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social, en la mesura en què així ho autoritze el dret de la Unió dels Estats membres o un conveni
col·lecƟu de conformitat amb el dret dels estats membres que establisca garanƟes adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de
l'interessat.
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normaƟva d'arxius i documentació. Les dades
econòmiques d'aquesta acƟvitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Dades de categoria especial
Salut (baixes per malalƟa, accidents laborals, grau de discapacitat); afiliació sindical; dades biomètriques (empremta dacƟlar)
Dades d'infraccions
Penals i/o administraƟves
Altres dades
Reconeixement d'incompaƟbilitats; expedients disciplinaris en curs.
Caràcter idenƟficaƟu
Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; núm. SS; targeta sanitària; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura; empremta digital;
signatura electrònica; codi d'idenƟficació del treballador.
CATEGORIES D'INTERESSATS O
Alts càrrecs; empleats públics i els seus familiars i assimilats; becaris en pràcƟques formaƟves.
AFECTATS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (categoria de
Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana; hisenda pública i administració tributària; bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals; altres enƟtats
desƟnataris)*
financeres; organismes de la seguretat social; enƟtats asseguradores; i enƟtats encarregades de la gesƟó de desplaçaments i pernoctes.
TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

No es preveuen transferències internacionals de dades.
Les mesures de seguretat implantades corresponen a les previstes en l'annex II (mesures de seguretat) 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.

* Segons la previsió establida en l'arƟcle 14, apartat 5 c) del RGPD, les dades dels tractaments que són responsabilitat de l'Administració del Consell o del seu sector públic instrumental, podran ser
tractades per òrgans que Ɵnguen una funció de supervisió, inspecció o control relacionat amb l'exercici de l'autoritat pública, sempre que aquest accés a les dades esƟga expressament previst en la
normaƟva que les regula (Intervenció General, Inspecció de Serveis, Delegació de Protecció de Dades, etc.).

Independentment de la cessió de dades que haja de realitzar-se per la mateixa naturalesa o finalitat d'un tractament, es realitzarà la cessió de dades que resulte obligatòria a requeriment de les
autoritats que porten a terme procediments d'invesƟgació, d'infraccions o de supervisió o control.

