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REGIDORIES DE BENESTAR SOCIAL I D'IGUALTAT

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE
LES SEUES DADES PERSONALS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE
SERVEIS SOCIALS.

Responsable: S'informa l'interessat que les seues dades personals
seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Benidorm
(Responsable del tractament), amb CIF P-0303100B, i direcció en Plaza
SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alacant..

Delegat de Protecció de dades: l'Ajuntament de Benidorm compta amb
el suport i nomenament del Delegat de Protecció de dades, les dades de
contacte de les quals són: dpd@benidorm.org.

Finalitats: es tractaren les seues dades personals amb la finalitat de:

- Gestionar el/els tràmit/s de la/s sol·licitud/és presentades en els
termes previstos en la mateixa i aquelles altres necessàries per a
complir amb la normativa administrativa, com contactar amb vosté
en cas de ser necessari.

- Gestionar la coordinació amb altres professionals com: treballadors
socials, assessors jurídics, psicòlegs, educadors, integradors
sociolaborals, agents d'igualtat, centres socials, serveis d'atenció
primària bàsica i específica, d'atenció primerenca, la unitat de
prevenció comunitària en conductes addictives, centres serveis
de salut, policia, jutjats i associacions, que es troben integrats o
vinculats a les Regidories de Benestar Social i d'Igualtat i
resulten necessaris en benefici de la sol·licitud presentada per
l'interessat per a la seua Atenció Primària i Secundària del Sistema
Públic Valencià de Serveis Socials.

- Notificar esdeveniments relacionats amb les activitats pròpies de la
Regidoria de Benestar Social que puguen ser del seu interés.
Podrà oposar-se a aquest tractament comunicant-nos-el a
dpd@benidorm.org.

Legitimació: El tractament d'aquestes dades podrà estar legitimat en:

- El consentiment del propi interessat en relació a la notificació
d'esdeveniments organitzats per la Regidoria de Benestar Social.
No és *ob*ligatorio facilitar aquestes dades per a tramitar la
sol·licitud. Té dret a revocar el consentiment sense que afecte el
tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada
enviant un correu a dpd@benidorm.org, indicant la seua oposició al
tractament de les seues dades per a la finalitat a la qual va donar el
seu consentiment.

- El tractament és necessari amb la finalitat de prestar serveis
d'assistència o tractament de tipus social, així com per a la gestió
dels sistemes i serveis d'assistència social.

- Base jurídica del tractament: estarà determinada per lai
informació legal específica que resultara d'acord amb el cos de la
sol·licitud i d'aplicació al cas concret.

- El compliment d'un deure legal del responsable, a saber:
 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu

Comú de les Administracions Públiques.
 La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector

Públic.
 La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis

Socials inclusius a la Comunitat Valenciana.
 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de

Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

 Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral
contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica
del Menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei
d'Enjudiciament Civil.

 Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de drets i garanties de la Infància i adolescència.

 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.

 Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones
LGTBI.

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- El compliment d'una missió realitzada en interés públic:
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim

Local.

Categoria de dades personals: El responsable tractarà dades
identificatives de l'interessat i aquells altres necessaris per a poder
gestionar la seua sol·licitud conforme a la normativa d'aplicació.

Termini de supressió: les dades es mantindran durant el temps que siga
necessari per a complir amb 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, i en particular l'art. 76
de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials
inclusius a la Comunitat Valenciana.

Destinataris: Les dades podran ser cedits a:

- Totes aquelles administracions que, sobre la base de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, sol·liciten la informació de l'interessat
per a la seua consulta, verificació o utilització llevat que l'interessat
s'opose. No cabrà l'oposició quan l'aportació de la informació
s'exigira en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o
d'inspecció.

- En el seu cas, Jutjats i tribunals;
- Aquelles entitats, públiques i/o privades, o ONG amb les quals

l'Ajuntament de Benidorm requerisca compartir les seues dades per
a la prestació dels serveis sol·licitats i dels quals serà informat en la
sol·licitud o, en el seu cas, durant la tramitació d'aquesta.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències
internacionals de les dades.

Decisions automatitzades: No es realitzen decisions automatitzades.

Exercici de drets: Per a exercitar els drets que procedisquen conforme a
la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació, portabilitat, així com a no ser objecte de decisions
basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades,
quan procedisquen) enfront del tractament de les seues dades personals,
pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal de l'Ajuntament de Benidorm o
per correu electrònic a la següent adreça: dpd@benidorm.org, facilitant
còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Podrà dirigir-se a
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a
presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua
sol·licitud.
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