TRACTAMENT:

Gestió econòmica i pressupostària
BASE JURÍDICA
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable a la persona
responsable del tractament.
Llei 4/1991, de la Generalitat, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de l'IVIA.
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, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat
públic.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 2/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i
de subvencions.
Lleis de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici.
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Gestió comptable dels capítols de despesa i ingressos derivats de l'execució del pressupost, així com la
imputació comptable, facturació, fiscalització i, si escau, posada a la disposició d'informació econòmica i
pressupostària a l'efecte del control per part de diputats i diputades.
COL·LECTIU
Persones físiques, incloenti-hi les representants de persones jurídiques, interessades en
procediments administratus dels quals deriven drets o obligacions econòmiques.
CATEGORIA DE DADES
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça (postal i electrònica), firma i telèfon. Dades
bancàries.
Detalls de l'ocupació.
Dades d'informació comercial.
Dades econòmiques-financeres i d'assegurances.
Dades de transaccions.
CATEGORIA DE DESTINATARIS
Altres òrgans de l'Administració de la Generalitat; altres òrgans de l'Administració de l'Estat; Hisenda Pública
i Administració Tributària; Tribunal de Comptes; Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; entitats
financeres; òrgans judicials; les Corts.
TERMINI SUPRESSIÓ
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 puguen derivar d'aquesta finalitat i del tractament
de les dades conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a més dels períodes
establits en la normativa d'arxius i documentació.
MESURES DE SEGURETAT
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.

