Plaça de la Cultura, 4.
46133 Meliana (València)
Tel. 96 149 60 70 Fax 96 148 00 01

Plaça Major, 1
46133 Meliana (València)
Tel. 96 149 00 65
rrss@meliana.es

Deure d'informació en protecció de dades de caràcter personal
TRACTAMENT: SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A ESCOLA D’ESTIU
Responsable del
tractament

INSTITUT MUNCIPAL DE CULTURA DE MELIANA
CIF: P9616801H Domicili: Pl.de la Cultura, 4 CP 46133
Localitat: Meliana correu electrònic: cultura@imcmeliana.com

Finalitat

Legitimació

Procediment administratiu per a realitzar la inscripció a l’escola d’estiu.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD), art. 6.1. a) l'interessat va donar el seu consentiment per al
tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics; art. 6.1.c) El
tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
del tractament; art. 6.1. e) el tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
Llei 39/2015 d’1 octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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 orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge.

Destinataris

INSTITUT MUNCIPAL DE CULTURA DE MELIANA
CIF: P9616801H Domicili: Pl.de la Cultura, 4 CP 46133
Localitat: Meliana correu electrònic: cultura@imcmeliana.com

Drets
Procedència de les
dades
Categoria de dades
personals

Dret d'accés, de rectificació, de supressió (dret a l'oblit), d'oposició, a la limitació del
tractament i a la portabilitat de les dades
Informació facilitada per les persones interessades baix la seua exclusiva responsabilitat

Identificació: Fotografia, NIF/DNI; Nom i Cognoms del / la menor i dels progenitors / tutors
; Direcció; Telèfon; Signatura; Correu electrònic.
Econòmiques: compte bancari.

Terminis previstos per a
la supressió

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual foren
recaptats i per a determinar les possibles responsabilitats que pogueren derivar-se
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Cessions de dades

No està prevista la cessió de les dades de caràcter personal facilitades per la realització
d'este tràmit excepte que siguen necessàries de conformitat amb la legislació vigent. Per
la realització de les cessions no especificades es complirà amb allò que dispose la
normativa en matèria de protecció de dades.

Transferències
internacionals
Mesures de seguretat

No hi ha
Resulten d'aplicació les mesures establides en el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel
qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

