
Codi R0010 Tractament FORMACIÓ 
Finalitat 
Gestió i control de les activitats formatives i, especialment, de la formació dels empleats 
Legitimitat 
Compliment d'obligacions legals. Manteniment/execució d'un contracte. Interés legítim/públic. 
Articles 6.1.b) i 6.1.c) del RGPD. 
Responsable 
Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària -IVASS- 
NIF núm. Q4601042G 
Amadeu de Savoia, núm. 2 
46010 València (Espanya) 
Tel. (+34) 963869460 Fax (+34) 963869500 
E-mail: privacitat_ivass@gva.es 
Representant 
Ángel Bonafé Osca (Director General) 
DPD/DPO 
DPO GVA: dpo@gva.es 
DPD IVASS: Amparo Blesa Part > privacitat_ivass@gva.es 
Categories d'interessats 
Professors, alumnes i empleats que participen en les actividaddes formatives 
Categories de dades 

  

Dades personals generals (no especials) 
Dades identificatives, incloent nom, cognoms, DNI, NASS, signatura, adreça postal, adreça 
electrònica, telèfon fix, telèfon mòbil, fax, signatura i nom d'usuari. Dades acadèmiques i 
professionals. Dades de l'ocupació. Si escau, dades economicofinanceres. 

Dades personals especials 
Dades de salut (diversitat funcional/discapacitat) i altres dades soci-sanitaris 
Dades infraccions penals 
No s'ha previst inicialment el tractament de dades d'aquesta naturalesa 
Dades infraccions administratives 
No s'ha previst inicialment el tractament de dades d'aquesta naturalesa 

Categories de destinataris  

  

Cessionaris 
No s'han registrat cessions de dades, sense perjudici de la seua possible comunicació a entitats 
de formació i organismes que tinguen encomanada el seu possible finançament o suport, per 
exemple, la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. Així mateix, les dades de professors 
podran aparéixer en circulars, fullets i pàgina web de l'entitat en el marc de la divulgació de 
l'activitat formativa. Les dades de professors externs podran ser comunicats a entitats 
financeres, AEAT i altres entitats públiques. 

Transferències internacionals 
No s'han previst inicialment transferències internacionals de dades 
Terminis de supressió  

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es 
van recaptar i durant els terminis legal o contractualment requerits per a atendre qualsevol 
obligació o responsabilitat. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i 
documentació.  

Descripció general de mesures tècniques i organitzatives  
Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat són les exigides pel marc legal en matèria de 
privacitat, en particular, en el RGPD i la LOPDGDD, recollides en el Sistema de Gestió de la Privacitat 
corporatiu. 

 


