PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

INNOVACIÓ - PROJECTE MATCHUP-EL MARÍTIM INNOVA
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de València. Plaça Ajuntament 1, 46002 València. Fundación de la Comunitat
Valenciana para la promoción estratégica el desarrollo y la innovación urbana (LAS
NAVES),
Calle
de
Joan
Verdeguer,
16,
46024,
València.
Senior Europa Sociedad Limitada (KVELOCE), C/ Poeta Josep Cervera Y Grifoll 12 37,
46002 València.
Contacto DPD projecte: dpo@matchup-project.eu
Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
Les dades es tractaran amb la finalitat de participar en el projecte MAtchUP - El Marítim
Innova.
Per quant temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals es conservaran durant la vida del projecte (2023). La informació es
conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a la prescripció d'eventuals responsabilitats legals. La informació irreversiblement anonimitzada es conservarà amb finalitats d'investigació per temps indefinit i podrà ser objecte de compartició
amb altres entitats per a aquests fins
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal del tractament és l'art. 6.1, a), b) i e) del RGPD 2016/679 (consentiment, execució de contracte i interés públic).
Les dades cedides tindran altres persones destinatàries?
Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicades a
les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder realitzar la gestió, així com en els supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferides a tercers països.
Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?
 Teniu dret a obtindre confirmació sobre si a l'Ajuntament de València s'estan tractant
dades personals que vos afecten o no.
 Podeu accedir a les vostres dades personals, demanar la rectificació de les que siguen
inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja
no siguen necessàries per a les finalitats que van ser arreplegades.
 En determinades circumstàncies podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres
dades. En este supòsit només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, podeu
oposar-vos al tractament de les vostres dades. En eixos supòsits l'Ajuntament de València
deixarà de tractar les dades de les quals siga responsable, excepte per motius legítims
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 Per a exercitar els vostres drets podeu formular una sol·licitud en l’adreça de correu electrònic projecte: dpo@matchup-project.eu.
 També podeu formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades

