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TRACTAMENT :

Inspeccions incloses en el programa d'inspecció mediambiental.

BASE JURÍDICA
RGDP: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratu comm de les administracions
pmbliques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector pmblic.
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Realització d'inspeccions d'ofci o a causa de la presentació d'una denmncia en relació amb
instal·lacions que disposen d'autorització ambiental integrada, per a comprovar el compliment
dels condicionants de la seua autorització.
COL·LECTIU
Persones físiques, incloent-hi les representants de persones jurídiques, incurses en
procediments d'inspecció en matèria d'instal·lacions que disposen d'autorització ambiental
integrada (AAI) i abocadors clausurats.
CATEGORIA DE DADES
Nom i cognoms, DNI/CIF/document identfcatu, adreea (postal i electrrnica), signatura i
telèfon.
Altres dades: dades sobre possibles infraccions en matèria de canvi climàtc i qualitat ambiental.
Dades relacionades amb els documents presentats.
Dades de representació.
CATEGORIA DE DESTINATARIS
Destnataris genèrics: administracions pmbliques, Generalitat, jutjats i tribunals, persones
interessades legítmes, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes transferències internacionals de les dades.
TERMINI DE SUPRESSIÓ
S'han de conservar durant el temps que calga per a complir la fnalitat per a la qual es van
recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta
fnalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normatva d'ariius i
documentació.
MESURES DE SEGURETAT
Estan descrites en els documents que conformen la polítca de protecció de dades i seguretat
de la informació de la Generalitat en relació amb l'ms de mitjans tecnolrgics (annei II del Reial
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de
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l'Administració electrrnica) i en els documents que estableiien la polítca de protecció de dades
i seguretat de la informació contnguda en documents en paper de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtca i Transició Ecolrgica.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Persona ttular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient
Ciutat Administratva 9 d'Octubre
C/ de la Democràcia, 77
46018 València
DELEGAT/A de PROTECCIÓ DE DADES
Delegat/ada de protecció de dades (dependent de la Sotssecretaria de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació)
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València

