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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
Realització de les diferents gestions en matèria de prevenció de
riscos laborals

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
detalls d'ocupació, acadèmiques i professionals

ORIGEN DE LES DADES

Les persones interessades o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Personal empleat

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria, jutjats o
tribunals, mútues col·laboradores de la Seguretat Social

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE
CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades fins a la finalització de la relació
laboral amb la corporació, mentre puguen ser requerides per
l'autoritat pública competent o una vegada complides les lleis
d'aplicació. També serà aplicable el que es disposa en la
normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

FORMACIÓ

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.a) La persona interessada va donar el seu consentiment
per al tractament de les seues dades personals per a una o
diverses finalitats específiques.
Art. 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT
CATEGORIES DE DADES

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.
Gestió dels diferents cursos formatius impartits per al personal
de la Corporació.
Dades de caràcter identificatiu, detalls d'ocupació, acadèmiques i
professionals

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Personal empleat

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria, empresa
encarregada d'impartir la formació, Fundació Tripartida

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran fins que la persona empleada cause
baixa i, després de complir les lleis vigents d'aplicació. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

PRÀCTIQUES FORMATIVES

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual la persona interessada és part o per a l'aplicació a
petició d'aquesta de mesures precontractuals.
Art. 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.
Gestió de beques per a la realització de pràctiques formatives en
la CVMC

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, acadèmiques i professionals

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Persones físiques interessades a realitzar pràctiques formatives

CESSIONS DE DADES

Centre d'estudis o ensenyament, universitats o una altra
institució a la qual pertanguera

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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. També serà aplicable el
que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

GESTIÓ DE NÒMINES

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.b) el tractament és necessari per a l'execució d'un
contracte en el qual la persona interessada és part o per a
l'aplicació a petició d'aquesta de mesures precontractuals.
Art. 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Art. 9.2.b) Tractament necessari per al compliment d'obligacions
i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o
de la persona interessada 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·lectiu
conformement al dret dels estats membres que establisca
garanties adequades de respecte dels drets fonamentals i dels
interessos de la persona interessada.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció
pública valenciana.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Tramitació de les nòmines de les persones empleades públiques i
alts càrrecs.

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
circumstàncies socials, detalls d'ocupació, acadèmiques i
professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances,
categoria especial de dades (salut, afiliació sindical)
La persona interessada o el seu representant legal

ORIGEN DE LES DADES
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PERSONES INTERESSADES

Personal empleat i alts càrrecs

CESSIONS DE DADES

Bancs i caixes, administració pública amb competència en la
matèria, entitats asseguradores, Sindicatura

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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. També serà aplicable el
que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT
DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

TRACTAMENT DE DADES

BASE DE LEGITIMACIÓ

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València
Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Art. 6.1.b) el tractament és necessari per a l'execució d'un
contracte en el qual la persona interessada és part o per a
l'aplicació a petició d'aquesta de mesures precontractuals.
Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

CATEGORIES DE DADES

Gestió de les altes, baixes, vacances i qualsevol tràmit o gestió
administrativa relacionada amb personal empleat i en pràctiques
entre les quals es troba la gestió de l'activitat sindical en la
CVMC.
Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
circumstàncies socials, detalls d'ocupació, acadèmiques i
professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances,
categoria especial de dades (salut, afiliació sindical)

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Personal empleat i becari

CESSIONS DE DADES

Organismes de la Seguretat Social, bancs i caixes, sindicats,
representació sindical dels treballadors i juntes de personal,
jutjats i tribunals

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
TERMINI DE CONSERVACIÓ

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.
Les dades es conservaran, fins i tot, després que cesse la relació
amb la Corporació durant el temps en què puguen ser requerides
per a control o fiscalització de l'entitat pública competent
(organisme de la Seguretat Social, Agència Tributària, jutjats o
tribunals). També serà aplicable el que es disposa en la
normativa d'arxius i documentació.
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MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

SELECCIÓ DE PERSONAL CVMC

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.a) La persona interessada va donar el seu consentiment
per al tractament de les seues dades personals per a una o
diverses finalitats específiques.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Gestió de processos de selecció

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
acadèmiques i professionals, dades de categoria especial
(discapacitats)

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal, altres
persones físiques

PERSONES INTERESSADES

Sol·licitants

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria, sindicats

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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 normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

EXPEDIENTS DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte
en el qual la persona interessada és part o per a l'aplicació a
petició d'aquesta de mesures precontractuals.
Art. 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable.
Art. 9.2.b) Tractament necessari per al compliment d'obligacions
i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o
de la persona interessada 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·lectiu
conformement al dret dels estats membres que establisquen
garanties adequades de respecte dels drets fonamentals i dels
interessos de la persona interessada.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció
pública valenciana.
Llei 6/2016, de 15 de juliol de la Generalitat, de servei públic de
radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la
Generalitat.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures
urgents de règim economicofinancer del sector públic
empresarial i fundacional.
Gestió d'expedients de personal, inclosos expedients
disciplinaris, d'accidents de treball, baixes per incapacitat
temporal del personal de la Corporació
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CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
detalls d'ocupació, categories especials de dades (salut, afiliació
sindical)

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Alts càrrecs, personal empleat públic i familiars, aspirants a
l'ocupació pública

CESSIONS DE DADES

No s’hi han previst cessions o comunicacions de dades.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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 normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

CONTROL DE PRESÈNCIA

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.b) el tractament és necessari per a l'execució d'un
contracte en el qual la persona interessada és part o per a
l'aplicació, a petició d'aquesta, de mesures precontractuals.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Control de l’absentisme laboral i les jornades laborals

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, detalls d'ocupació

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Personal empleat

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria, comités
d'empresa, organitzacions sindicals representatives, jutjats i
tribunals

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades, fins i tot, després que haguera
cessat la relació laboral amb la Corporació, durant el temps
necessari atenent a les circumstàncies del cas concret. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

CONTROL D’ACCESSOS

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Control d'accés a les instal·lacions de la Corporació

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Persones físiques que visiten les instal·lacions de la Corporació

CESSIONS DE DADES

Cossos i forces de seguretat de l'Estat

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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 normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT

P á g i n a | 16
RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

VIDEOVIGILÀNCIA

BASE DE LEGITIMACIÓ

Videovigilància de les instal·lacions i perímetre de la CVMC

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Imatge/veu

CATEGORIES DE DADES

La persona interessada

ORIGEN DE LES DADES

Qualsevol persona física que accedisca a les instal·lacions.

PERSONES INTERESSADES

Videovigilància dels instal·lacions i perímetre de la CVMC

CESSIONS DE DADES

Cossos i forces de seguretat de l'Estat

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les imatges podran ser conservades per un termini màxim d'un
mes. No obstant això, podran conservar-se durant un temps
superior, davant fets susceptibles de requeriment per part de les
autoritats públiques competents.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I FISCAL

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Llei 10/2010, de 9 juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Llei 58/2003, de 17 de novembre, general tributària.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública,
del sector públic instrumental i de subvencions.
Reial decret de 22 d'agost, de 1885 pel qual es publica el Codi de
Comerç.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT
CATEGORIES DE DADES

Resta de l'ordenament jurídic aplicable en la matèria objecte del
tractament.
Realització de les diferents gestions administratives, comptables
i fiscals de la Corporació
Dades de caràcter identificatiu, detalls d'ocupació, econòmiques,
financeres i d'assegurances, transaccions de béns i serveis
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ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Clients, proveïdors i representants legals

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria
(administració tributària), organismes de la Seguretat Social,
registres públics, bancs i caixes, Sindicatura

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades, fins i tot, després de cessar la
relació contractual amb la Corporació, mentre puguen ser
requerides per l'autoritat pública competent (administració
tributària, jutjats o tribunals). També serà aplicable el que es
disposa en la normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

CONTRACTES RÈGIM ESPECIAL ARTISTES

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.b) el tractament és necessari per a l'execució d'un
contracte en el qual la persona interessada és part o per a
l'aplicació, a petició d'aquesta, de mesures precontractuals.
Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Gestió dels contractes civils i mercantils de la corporació, en
concret aquells sotmesos al règim especial d'artistes

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Contractistes de la CVMC

CESSIONS DE DADES

Administració pública amb competència en la matèria,
administració tributària, organismes de la Seguretat Social,
registres públics, bancs i caixes

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
TERMINI DE CONSERVACIÓ

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades es conservaran mentre existisca la relació contractual
i, puguen ser requerides per l'autoritat pública competent.
També serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

AGENDA, CONTACTES I TERCERS

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.a) La persona interessada va donar el seu consentiment
per al tractament de les seues dades personals per a una o
diverses finalitats específiques.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Gestió dels diferents contactes de la Corporació

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Clients, proveïdors, representants legals

CESSIONS DE DADES

No s’hi han previst cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps que siga 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 normativa d'arxius i documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

EXERCICI DRETS DE LES PERSONES

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
Reglament 2016/679 (UE) general de protecció de dades.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals
Gestió de les sol·licituds de drets ARCOPL

FINALITAT DEL
TRACTAMENT
CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
circumstàncies socials

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Sol·licitants

CESSIONS DE DADES

Autoritat de control en matèria de protecció de dades, Defensor
del Poble i Síndic de Greuges

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades es conservaran per un termini de 3 anys perquè aquest
és el termini de prescripció de les sancions molt greus.
MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

NOTIFICACIÓ DE FALLADES DE SEGURETAT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament 2016/679 (UE) general de protecció de dades.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Gestió de les bretxes de seguretat de la corporació

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
circumstàncies socials, detalls d'ocupació

ORIGEN DE LES DADES

Entitat privada

PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona afectada per fallades de seguretat

CESSIONS DE DADES

Autoritat de control en matèria de protecció de dades, persones
interessades legítimes

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran mentre existisca tractament de dades.

MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

REGISTRE GENERAL

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
Art. 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció
d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Gestió de l'entrada i l’eixida de documentació de la corporació

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, detalls d'ocupació

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada

PERSONES INTERESSADES

Destinataris, remitents

CESSIONS DE DADES

No s’hi han previst cessions de dades.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades pel temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

BASE DE LEGITIMACIÓ
Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Art. 6.1.d) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Gestió de les sol·licituds d'informació pública, queixes,
agraïments, suggeriments i peticions

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona física o jurídica que es relacione amb
l'administració en relació amb procediments d'informació
pública, queixes, agraïments, suggeriments i peticions.

CESSIONS DE DADES

Consell de la Ciutadania, productores, SAMC

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
TERMINI DE CONSERVACIÓ

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.
Les dades es conservaran durant el temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
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MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

CONTRACTACIÓ

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 9/2017, de 8 de març, de contractes del sector públic
Llei 33/2003 de patrimoni de l'administració publica

FINALITAT DEL
TRACTAMENT
CATEGORIES DE DADES

Llei 14/2003 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana
Tramitació d'expedients de contractació de la Corporació

ORIGEN DE LES DADES

Dades de caràcter identificatiu, dades acadèmiques, detalls
d'ocupació
La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Contractistes

CESSIONS DE DADES

SAMC, Corts, administració pública amb competència en la
matèria, Sindicatura, auditors, jutjats i tribunals

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
TERMINI DE CONSERVACIÓ

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.
Les dades es conservaran durant el temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
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MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

CONVENIS

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Gestió de convenis pels quals es gestionen ajudes,
col·laboracions i acords de cooperació

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, dades econòmiques

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Persones físiques, incloses les representants de persones
jurídiques interessades a celebrar un conveni amb la Corporació

CESSIONS DE DADES

SAMC, Corts, administració pública amb competència en la
matèria, Sindicatura, auditors, jutjats i tribunals

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant el temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

FINESTRA ÚNICA

BASE DE LEGITIMACIÓ

Art. 6.1.a) La persona interessada va donar el seu consentiment
per al tractament de les seues dades personals per a una o
diverses finalitats específiques.

FINALITAT DEL
TRACTAMENT

Gestió de projectes

CATEGORIES DE DADES

Dades de caràcter identificatiu, dades acadèmiques i
professionals, dades econòmiques

ORIGEN DE LES DADES

La persona interessada o el seu representant legal

PERSONES INTERESSADES

Productors

CESSIONS DE DADES

No s’hi han previst comunicacions de dades.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
TERMINI DE CONSERVACIÓ

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades es conservaran durant el temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.
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RESPONSABLE DE
TRACTAMENT

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Carretera Polígon d’accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot,
València

DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Subdelegació Sector Públic
Passeig de l’Albereda, 16.
46010 València
dpd@gva.es
961922421

TRACTAMENT DE DADES

INFORMES DE TREBALL AMB SUBCONTRACTES DE
MANTENIMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

FINALITAT DEL
TRACTAMENT
CATEGORIES DE DADES

Art. 6.1.f) El tractament és necessari per a la satisfacció
d'interessos legítims perseguits per la persona responsable del
tractament.
Assignació de treballs de manteniment
Dades de caràcter identificatiu

ORIGEN DE LES DADES

L'empresa de manteniment

PERSONES INTERESSADES

Operaris

CESSIONS DE DADES

No s’hi han previst comunicacions de dades.

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS

No s’hi han previst transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant el temps que siga 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. També
serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
S'aplicaran les mesures de seguretat determinades en l'Annex II
del reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES DE SEGURETAT

