22.- GESTIÓ D'USUARIS PER A DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE SECTOR DE FUSTA I SURO
NOM DE L’ACTIVITAT DE
TRACTAMENT:

GESTIÓ D'USUARIS PER A DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE SECTOR DE FUSTA I SURO

FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT
GesƟó d'usuaris registrats voluntàriament en la web CAMBIUM, un servei de difusió d’informació actualitzada per al sector de transformació i instal·lació i
moblament de fusta i suro. S’ofereix informació sobre formació professional i acƟvitats empresarial i d’invesƟgació del sector de referència. Oferit per Centre
de Referència Nacional de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro, LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Projecte aprovat pel Servei Públic
d'Ocupació Estatal dins del Pla de Treball 2017-2018 aprovat al Centre de Referència Nacional.
Les dades proporcionades pels usuaris/-àries tenen doble finalitat:
1.Enviament de butlleơ informaƟu sobre formació professional i àrees de transformació de fusta i instal·lació i moblament de fusta i suro.
2. Contactar amb fins professionals amb usuaris/-àries que així ho sol·liciten, per a complir els objecƟus i projectes aprovats en el plans de treball aprovats pel
Servei Públic d’Ocupació Estatal al CRN de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro.
3. Mesurar el rendiment de les campanyes de correu electrònic, proporcionar informació analíƟca i millorar l'efecƟvitat del servei.
BASE JURÍDICA LICITUD O
LEGITIMACIÓ

ArƟcle 6.1.c) RGPD tractamiento necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament:
Reial decret 872/2015 com a Centre de Referència Nacional de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro de la família professional fusta i suro, en l’àmbit de
la formació professional; Reial decret 229/2008 que regula la xarca de centres de referència nacional, proposats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, al Consell General de la FP on s’assignen funcions a aquests centres de referència.
Art. 6.1e) 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.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van obtenir i mentre la persona interessada no sol·licite la supressió de
dades.

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter idenƟficaƟu

Nom i cognoms; adreça ( postar o electrònica); correu electrònic, telèfon ( fix o mòbil), perfils professionals en xarxes socials ( opcional). Dades que l'empresa
proveïdora de la plataforma mailing pot recollir amb l'ús de diverses tecnologies per a recopilar i emmagatzemar informació (cookies).

CATEGORIES DE PERSONES
INTERESSADES O AFECTADES.

Personas İsiques que sol·liciten la subscripció.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE
DADES (categoria de desƟnataris)

No es preveuen transferències de dades a tercers excepte requisit legal.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

Únicament es produeixen transferències internacionals de dades a través de l'empresa proveïdora de la plataforma mailing per a la gesƟó de remissió del
butlleơ divulgaƟu. Aquesta empresa amb seu als EUA parƟcipa i ha cerƟficat el seu compliment amb la UE-EUA Privacy Shield Framework.
hƩps://www.privacyshield.gov/parƟcipant?id=a2zt0000000to6haag&status=acƟve aportant així les garanƟes addicionals suficients de compliment en l'àmbit
de la protecció de dades de caràcter personal. Entre les mesures addicionals per a protegir la privacitat compten amb un Acord de processament de dades
(hƩps://mailchimp.com/legal/data-processingaddendum/), que s'incorpora directament als seus termes d'ús estàndard quan es registra l'usuari.

MESURES DE SEGURETAT,
TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb 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 c) del RGPD, les dades dels tractaments que son 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 contemplat en la normaƟva
que les regula ( Intervenció General, Inspecció de Serveis, Delegació de Protecció de Dades, etc).
Independentment de la cessió de dades que hagen 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 duen a terme procediments d’invesƟgació, d’infraccions o de supervisió o control.

