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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

1. ACCESO PÚBLICO A INTERNET

Finalidade do tratamento

Control de acceso de usuarios a Internet, posto a disposición a través das instalacións e infraestruturas
do Concello. Asignación, no seu caso, de usuario e contrasinal.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.
Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento (Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións).
Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo
Nome e apelidos
Enderezo (postal ou electrónico)
DNI/NIF/NIE/Pasaporte
Sinatura
Sinatura electrónica
Imaxe
Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais
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Canles de recollida
Papel, Web
Orixe dos datos
O propio interesado ou o seu representante legal
Rexistros públicos
Colectivos de interesados
Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos
Órganos xudiciais
Forzas e Corpos de Seguridade
Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

2. ALCALDÍA E GABINETE DE ALCALDÍA

Finalidade do tratamento

Xestión das comunicacións dirixidas aos membros da Alcaldía e Gabinete para a asistencia a Comisións,
Xuntas de Goberno ou Plenos, así como aos actos ou eventos de carácter institucional. Liquidación das
indemnizacións ou, no seu caso, remuneracións.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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3. ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 

Finalidade do tratamento

Xestión administrativa e contable das actividades de carácter deportivo:  preinscricións,  inscricións e
desenvolvemento das actividades, tanto a nivel individual como colectivo. 

Reserva para o uso de instalacións deportivas municipais.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal
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Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos

Subsidios, beneficios

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Pai, Nai, Titor ou Representante legal

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

Entidades aseguradoras

Outros órganos da Administración Local

Profesionais ou entidades adxudicatarias da prestación do servizo

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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4. ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SOCIO-CULTURAIS

Finalidade do tratamento

Xestión administrativa e contable das actividades de carácter cultural, social ou festivo: preinscricións,
inscricións e desenvolvemento das actividades, tanto a nivel individual como colectivo. 

Xestión de concursos, premios e galardóns e a súa publicación en medios de comunicación institucional
ou social.

Reserva para o uso de instalacións culturais municipais.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

12



 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Pai, Nai, Titor ou Representante legal

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

Entidades aseguradoras

Outros órganos da Administración Local

Profesionais ou entidades adxudicatarias da prestación do servizo

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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5. ARQUIVO

Finalidade do tratamento

Xestión das solicitudes de consulta do Arquivo para a investigación histórica ou científica, a información,
o estudo e a resolución de asuntos administrativos, así como para o seu uso polos propios servizos
municipais no desenvolvemento das súas funcións. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo
Nome e apelidos
Enderezo (postal ou electrónico)
DNI/NIF/NIE/Pasaporte
Sinatura
Sinatura electrónica
Imaxe
Nº S.S.
Tarxeta Sanitaria
Teléfono (fixo ou móbil)
Outros datos de carácter persoal
Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais
Actividades  e  negocios;  Creacións  artísticas,  literarias,  científicas  ou  técnicas;  Licenzas  comerciais;
Subscricións a publicacións/medios de comunicación.
Bancarios
Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións
Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna
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Créditos, préstamos, avais
Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas
Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador
Económicos nómina; deducións impositivas/impostos
Investimentos, Datos patrimoniais
Pensións, xubilación
Seguros
Subsidios, beneficios
Categorías especiais de datos
Certificado negativo de delitos de natureza sexual
Conviccións relixiosas ou filosóficas
Datos biométricos
Xenéticos
Ideoloxía ou opinións políticas
Orixe racial ou étnica
Persoas con risco de exclusión social
Relixión
Saúde
Vítima de violencia de xénero
Vida e/ou orientación sexual
Condenas e delitos
Administrativa
Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cargos ou empregados públicos 

Cidadáns consultantes

Representantes legais

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración Local

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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6. ASESORÍA E DEFENSA XURÍDICA

Finalidade do tratamento

Asesoramento xurídico en asuntos de índole local requiridos polas unidades administrativas, así como a
defensa xurídica en contenciosos administrativos ou outros supostos, xudiciais ou extraxudiciais.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo
Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal
Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais
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Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos de información comercial Actividades e negocios;  Creacións artísticas, literarias, científicas ou
técnicas; Licenzas comerciais; Subscricións a publicacións/medios de comunicación.

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos
Afiliación sindical

Saúde

Condenas e delitos
Administrativa

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Demandantes; Demandados; Representantes legais; Testemuñas; Procuradores; Notarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Non están previstas cesións

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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7. ATENCIÓN DE DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

Finalidade do tratamento

Xestión das solicitudes de exercicio dos dereitos individuais en protección de datos de carácter persoal.

Prazo de conservación

Conservaranse durante o tempo necesario para resolver as reclamacións. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) rxpd o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento: regulamento (ue) 2016/679 do parlamento europeo e do consello, de 27 de
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais
e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a directiva 95/46/ce (regulamento xeral de
protección de datos)

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal
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Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Representante legal ou voluntario

Solicitantes

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Autoridade de control de Protección de Datos

Defensor del Pueblo ou homólogo autonómico

Órganos xudiciais

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

8. ATENCIÓN DEREITO ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

Finalidade do tratamento

Rexistrar e tramitar as peticións de acceso á información realizadas polos cidadáns ao amparo da Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e da Lei 1/2016, de
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e
bo goberno) e, no seu caso, lexislación autonómica respecto diso. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna
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Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Solicitantes de información pública

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

9. AULA CEMIT DE AMES  

Finalidade do tratamento

Xestión de cursos e formación de usuarios, así como control de acceso de Usuarios a Internet, posto a
disposición a través das instalacións e infraestrutura do Concello. Asignación, no seu caso, de usuario e
contrasinal.

Colaboración e coordinación con docentes e profesores/as especialistas que teñan responsabilidades
educativas con alumnado.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura
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Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

10. AULA DE INFORMÁTICA DO MILLADOIRO

Finalidade do tratamento

Xestión de cursos e formación de usuarios, así como control de acceso de Usuarios a Internet, posto a
disposición a través das instalacións e infraestrutura do Concello. Asignación, no seu caso, de usuario e
contrasinal. 

Colaboración e coordinación con docentes e profesores/as especialistas que teñan responsabilidades
educativas con alumnado.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe
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Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

11. AXUDAS OU SUBVENCIÓNS

Finalidade do tratamento

Xestión de solicitudes, valoración ou baremación concorrencia de requisitos, publicación en diario ou
boletín oficial  e,  no seu caso,  espazos,  físicos ou electrónicos,  institucionais,  concesión e ingresos.
Control e fiscalización das axudas ou subvencións. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable  do  tratamento (Lei  38/2003,  de  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións;  Real  decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de  subvencións;  Lei  9/2007,  de 13 de xuño,  de subvencións de Galicia;  Decreto 11/2009, de 8 de
xaneiro  de  2009,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  da  Lei  9/2007,  de  13  de  xuño  de  2007,  de
subvencións de Galicia; outra lexislación, europea ou autonómica).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria
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Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Beneficiarios

Representantes legais 

Solicitantes

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Deputacións provinciais

Entidades aseguradoras

Facenda Pública e Administración Tributaria

Órganos da Unión Europea

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma;

Outros órganos da Administración do Estado;
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Outros órganos da Administración Local  

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

12. BIBLIOTECAS

Finalidade do tratamento

Xestión dos servizos de préstamos de libros e outro tipo de obras, a conexión a Internet, así como a
expedición  de  carnés  de  usuario  e,  no  seu  caso,  a  xestión  da  inscrición,  organización  e
desenvolvemento de actividades da biblioteca.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos;

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios
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Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Redes de bibliotecas públicas 

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

13. CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM)

Finalidade do tratamento

Varias finalidades: 

- Prevención da violencia de xénero e intervención con mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus
fillos e fillas.

- Prevención de situacións de desprotección social e desarraigamento familiar

-  Actuación  ante  situacións  de  desprotección  social  e  desarraigamento  familiar.  Coordinación  con
FFCCSSEE, centros de saúde, centros educativos...

- Intervención para a prevención e inserción social: persoas ou grupos de alto risco

- Mediación (adultos e menores)

- Teleasistencia

- Axudas económicas individualizadas: gastos excepcionais nos que concorran circunstancias de grave
ou urxente necesidade social

- Axudas económicas individualizadas: gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares

- Vivenda de tránsito

- Intervención familiar

- Servizo a domicilio para comunidade ou grupo (como grupos familiares).

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos;

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento;

Artigo 6.1.d)  RXPD o tratamento é necesario para protexer  intereses vitais  do interesado ou doutra
persoa física;

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente
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Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal
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Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia
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14. CICLO INTEGRAL DA AUGA

Finalidade do tratamento

Xestión do ciclo integral da auga: formalización dos contratos de subministración, cobro de recibos ou
facturas,  aclaracións e informacións sobre o funcionamento dos servizos,  atención de incidencias e
reclamacións sobre o servizo de subministración e/ou saneamento.

Autorización de vertedura da rede de sumidoiros. 

Xestión potestade sancionadora (actas de inspección, boletíns de denuncia e outras actuacións).

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local). 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal
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Seguros

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Subsidios, beneficios

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Autorizados

Representantes legais

Sancionados

Usuarios o abonados

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local  

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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15. URBANISMO

Finalidade do tratamento

Planeamento e xestión urbanística. Elaboración e tramitación de planeamento, protección do patrimonio
histórico, promoción e xestión da vivenda de protección pública. Garantir a distribución equitativa dos
beneficios e cargas entre os afectados, así como o cumprimento dos deberes de cesión e urbanización.

Intervención  urbanística.  Fomento  da  edificación,  conservación  e  rehabilitación.  Intervención  na
edificación, uso do chan e actividades. 

Disciplina urbanística. Protección da legalidade urbanística e réxime sancionador.

Ocupación do dominio público.

Convenios urbanísticos. Estudo, elaboración e formalización de convenios urbanísticos.

Transparencia  na  actividade  urbanística.  Acceso,  consulta  e  copia  de  expedientes  urbanísticos.
Elaboración de certificados e informes urbanísticos.

Prazo de conservación

Os  datos  conservaranse  durante  o  tempo  necesario  para  cumprir  coa  finalidade  para  a  que  se
recadaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da dita finalidade e
do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable  do tratamento (Lei  7/1985,  de 2  de  abril,  reguladora  das  bases  do  réxime local;  Real
decreto 1346/1976, de 9 de abril,  polo  que se aproba  o Texto  refundido sobre  o réxime  do solo e
ordenación urbana; Real  decreto 2159/1978, de 23 de  xuño,  polo que se aproba  o Regulamento de
planeamento para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre  réxime do solo  e ordenación urbana;
Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se
aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, de solo de Galicia; Decreto 83/2018, de 26 de
xullo,  polo que  se  aproba  o Plan  básico  autonómico  de  Galicia;  outra  lexislación  autonómica;  Lei
9/2014, de 9 de maio, xeral de telecomunicacións; Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación
das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais
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Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Actividades  e  negocios;  Creacións  artísticas,  literarias,  científicas  ou  técnicas;  Licenzas  comerciais;
Subscricións a publicacións/medios de comunicación

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de estado civil;  Idade;  Datos de familia;  Sexo;  Data de nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Subsidios, beneficios

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Solicitantes

Autorizados

Beneficiarios

Representantes legais

Sancionados 

Licenciatarios   

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras
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Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado 

Outros órganos da Administración Local

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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16. CONSULTAS, RECLAMACIÓNS, QUEIXAS E SUXESTIÓNS
DPD

Finalidade do tratamento

Xestión de consultas, reclamacións, queixas e suxestións formuladas  ao  Delegado de Protección de
Datos, tanto dos afectados como da autoridade de control. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de
abril de 2016).

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
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Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego: Corpo/Escala;  Categoría/Grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Categorías especiais de datos

Conviccións relixiosas ou filosóficas

Datos biométricos

Xenéticos

Ideoloxía ou opinións políticas

Orixe racial ou étnica

Relixión

Saúde

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cargos ou empregados públicos

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Autoridades de Control en Protección de Datos

Defensor del Pueblo ou homólogo autonómico

Órganos xudiciais

Outros órganos da Administración Local

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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17. CONTRATACIÓN

Finalidade do tratamento

Xestión da contratación pública, garantindo o cumprimento dos principios de libre acceso ás licitacións,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os
candidatos,  asegurando  a  eficiente  utilización  dos  fondos  destinados  á  realización  de  obras,  a
adquisición de bens e a contratación de servizos. Control de cualificación e capacidade dos candidatos.
Control das incidencias que se produzan durante a execución dos contratos ata a súa total extinción.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do
tratamento dos datos,  conforme á Lei  9/2017,  do  8 de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,
ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable
do tratamento.

• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais
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Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Categorías especiais de datos

Saúde (Diversidade funcional) 

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Adxudicatarios; Contratistas

Concesionarios 

Empregados ou operarios candidatos e/ou participes na execución do obxecto do contrato

Licitadores

Representantes legais

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Facenda Pública e Administración

Órganos xudiciais

Outros órganos da Administración autonómica

Outros órganos da Administración do Estado

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

42



 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

18. CORPORACIÓN LOCAL

Finalidade do tratamento

Xestión das comunicacións dirixidas aos membros da Corporación Local para a asistencia a Comisións,
Xuntas de Goberno ou Plenos, así como aos actos ou eventos de carácter institucional. Liquidación das
indemnizacións ou, no seu caso, remuneracións. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cargos públicos

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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19. EDUCACIÓN E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Finalidade do tratamento

Xestión da preinscrición,  proceso de admisión,  publicación de listaxes provisionais e definitivas nos
taboleiros  de  anuncios  ou  outros  espazos  electrónicos  habilitados,  listas  de  espera,  matriculación,
actividades  escolares  e  extraescolares,  actividades  formativas,  envío  de  comunicacións  e  outras
actuacións  relacionadas  coas  actividades:  comedores  escolares,  servizo  “  Bos  días  cole”,  “Tardes
divertidas”, programas lúdicos e Escola de verán, así como calquera outra actividade organizada polo
departamento de Educación. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local)

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura
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Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Persoas con risco de exclusión social

Saúde 

Vítima de violencia de xénero

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos
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Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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20. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Finalidade do tratamento

Xestión  do proceso de  admisión,  listas de espera,  matriculación,  actividades formativas,  probas de
avaliación e cualificacións, así como o envío de comunicacións relacionadas coa actividade da Escola
Municipal de Música. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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21. ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS O BOSQUE E A
MADALENA

Finalidade do tratamento

Xestión do proceso de admisión,  listas de espera, matriculación, actividades formativas, así como o
envío de comunicacións relacionadas coa actividade das escolas infantís municipais.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos;

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)
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Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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22. GRAVACIÓN DE PLENOS

Finalidade do tratamento

Gravación das sesións plenarias, retransmisión en streaming ou outro tipo de difusión, así como apoio,
no seu caso, para a elaboración das actas do Pleno e eventos similares.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos. 

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento;

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Imaxe/Voz

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Dispositivo

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Colectivos de interesados

Empregados públicos
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Presidente/Alcalde; Concelleiros/as

Público

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración Local

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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23. MEDIO AMBIENTE

Finalidade do tratamento

Adopción de medidas cautelares e exercicio da potestade sancionadora (contaminación atmosférica,
ruídos  e  vibracións,  contorna  natural  e  regas  ambientais)  nas  actuacións  de  vixilancia,  prevención,
inspección, control, aproveitamentos, usos e protección do medio ambiente.

Xestión administrativa do censo das especies de animais domésticos ou de compañía residentes no
municipio, así como o rexistro de animais potencialmente perigosos.

Xestión  de  preinscricións,  inscricións  e  desenvolvemento  de  actividades  de  carácter  sociais  e/ou
culturais, lúdicas ou festivas, a nivel individual e colectivo.

Xestión de asistentes a eventos, actos ou actividades de carácter social, cultural, lúdico ou festivo nas
instalacións municipais (Centros de cultura e outras instalacións similares).

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local). 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura
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Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Subsidios, beneficios

Condenas e delitos

Administrativa

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Autorizados o licenciatarios

Inspeccionados 

Representantes legais 

Sancionados

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Outros  órganos  da  Administración  do  Estado,  da  Administración  da  Comunidade Autónoma  e da
Administración Local

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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24. MESAS ELECTORAIS

Finalidade do tratamento

Formación  das  Mesas  Electorais  mediante  sorteo  público  e  nomeamento do  Presidente,  Vocais  e
Suplentes.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime electoral xeral).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

 Presidentes, Vocais e Suplentes

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Xunta Electoral Central. Xunta Electoral Provincial. Xunta Electoral de Zona.

Outros órganos da Administración do Estado.

Outros órganos da Administración autonómica.

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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25. XUVENTUDE

Finalidade do tratamento

Xestión  de  inscricións en  actividades  ou  concesión  de  axudas  dirixidas  á xuventude,  así  como  a
concesión, reserva e uso de locais destinados para a xuventude.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal
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Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Voluntarios, Representantes legais.

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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26. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Finalidade do tratamento

Xestión de actividades na busca da normalización da lingua galega.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable  do  tratamento  (Lei  38/2003,  de  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións;  Real  decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
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Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos: nómina; deducións impositivas/impostos

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Beneficiarios

Representantes legais 

Solicitantes

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Deputacións provinciais

Órganos da Unión Europea

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma;

Outros órganos da Administración do Estado;

Outros órganos da Administración Local  

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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27. NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDADE EN
PROTECCIÓN DE DATOS

Finalidade do tratamento

Xestión  e avaliación das brechas de seguridade, así  como a notificación  á autoridade de control  en
protección de datos e afectados.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable  do tratamento.  Artigo 33  do  Regulamento (UE)  2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello,  de  27  de  abril  de  2016,  relativo  á  protección  das  persoas  físicas  no  que  respecta  ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/
CE (Regulamento xeral de protección de datos).

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais

Canles de recollida
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Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Afectados

Denunciantes   

Representantes legais

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Equipos  de  resposta ante  emerxencias  informáticas  (CERT)  do  CCN  e dos  previstos  na  Directiva
2016/1148 relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e
sistemas de información na Unión.

Forzas e Corpos de seguridade do Estado; Autoridades de control  pertencentes á UE  no marco do
desenvolvemento das accións conxuntas que se establecen no Título VII do RXPD

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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28. OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

Finalidade do tratamento

Servizos básicos,  parques e xardíns.  Xestión de  incidencias,  reparacións e mantemento en xeral en
terreos, vías públicas e edificios de titularidade municipal. Alumeado público.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento (Lei 9/2014, de 9 de maio, xeral de telecomunicacións).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Orixes de datos persoais
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Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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29. PADRÓN MUNICIPAL

Finalidade do tratamento

Xestión administrativa das altas, baixas, cambios de domicilio e certificacións no Padrón de Habitantes,
acreditar o domicilio e residencia habitual, así como o cumprimento da función estatística pública.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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30. PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Finalidade do tratamento

Xestión da participación activa da cidadanía nos asuntos públicos a través dos diferentes instrumentos e
canles de interactuación, así como a  xestión dos usuarios da Carpeta  Cidadá,  na que se facilita toda
aquela información administrativa que pode ser do seu  interese, como o catálogo de procedementos
administrativos do Concello e o seu sector público. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases do réxime local).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)
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Outros datos de carácter persoal

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cargos ou empregados públicos afectados pola queixa, suxestión ou agradecemento

Cidadáns e residentes

Representantes legais ou actuantes en nome de empresas ou Administración pública

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración Local

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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31. PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO E INVENTARIO DE
BENS

Finalidade do tratamento

Xestión dos bens, recursos e dereitos adquiridos polo Concello que integran o Patrimonio Municipal do
Solo.

Xestión dos bens e dereitos da Corporación local que integran o Inventario de bens.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local). 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Bancarios
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Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Subsidios, beneficios

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Solicitantes; Representantes legais Arrendatarios; Propietarios; Suxeitos obrigados

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado 

Outros órganos da Administración Local

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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32. POLICÍA LOCAL DE AMES

Finalidade do tratamento

Actuacións das Forzas e Corpos de Seguridade con fins policiais; Participación nas funcións de Policía
Xudicial; Actuacións de Policía Administrativa, no relativo ás Ordenanzas, Bandos e demais disposicións
municipais dentro do ámbito da súa competencia; Control da seguridade viaria (ordenar, sinalizar e dirixir
o tráfico no casco urbano; instruír atestados por accidentes de circulación); Protección Civil (Prestación
de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública); Permisos de armas.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos;

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento;

Artigo 6.1.d)  RXPD o tratamento é necesario para protexer  intereses vitais  do interesado ou doutra
persoa física;

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica
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Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia
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Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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33. PROMOCIÓN ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO LOCAL

Finalidade do tratamento

Actividades e asesoramento sobre a promoción empresarial, o emprendemento e a busca de emprego.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais
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Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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34. PROTECCIÓN CIVIL

Finalidade do tratamento

Xestión da relación de persoas inscritas a fin da organización, contacto  e,  no seu caso,  formación
necesarias  para  a  realización  das  actividades  encomendadas  (persoas  maiores,  con  diversidade
funcional,  inmigrantes,  nenos, enfermos, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia
de xénero, medio ambiente, outros programas ou actividades).

Prazo de conservación

Os  datos  conservaranse  durante  o  tempo  necesario  para  cumprir  coa  finalidade  para  a  que  se
recadaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da dita finalidade e
do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos;

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Bancarios
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Características persoais:  Datos  de estado civil;  Idade;  Datos de familia;  Sexo;  Data de nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Voluntarios, Representantes legais.

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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35. QUEIXAS, SUXESTIÓNS E AGRADECEMENTOS

Finalidade do tratamento

Xestión das queixas, suxestións e agradecementos.  

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento [Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público]. 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais
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Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadán ou representante legal, que formula a queixa ou suxestión.

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Cargos ou empregados públicos afectados pola queixa, suxestión ou agradecemento 

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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36. RADIO MUNICIPAL E COMUNICACIÓN

Finalidade do tratamento

Xestión da programación da radio municipal e das actividades organizadas polo departamento.

Xestión  de  todos  os  contidos  elaborados  e difundidos  polo  departamento  de  Comunicación  e
publicacións na páxina web municipal. 

Xestión de datos e información sobre preinscricións, inscricións  e desenvolvemento de actividades, a
nivel individual e colectivo. 

Información  sobre  eventos,  actos  ou  actividades  de  carácter  social,  cultural,  lúdico  ou  festivo  nas
instalacións municipais.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.d)  RXPD  o tratamento é necesario  para protexer  intereses  vitais do interesado ou doutra
persoa física.

Artigo 6.1.e) RXPD  o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte
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Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 
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Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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37. REXISTRO DE INTERESES

Finalidade do tratamento

Xestión e custodia do Rexistro de Intereses (Declaracións de bens, actividades e intereses de membros
da Corporación Local)

Prazo de conservación

Os datos serán conservados por un prazo de dous años a contar desde o cese do cargo público. Non
obstante, a supresión dos datos só poderá ter lugar de conformidade coa lexislación vixente para elo e
unha vez transcorridos os prazos de prescrición das responsabilidades que, de aqueles,  ou do seu
tratamento, puideran desprenderse.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, Lei 19/2013,
de  9  de  decembro,  de  transparencia,  acceso  á información  pública  e bo  goberno,  Lei  1/2016,  de
transparencia e bo goberno de Galicia).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Actividades  e  negocios;  Creacións  artísticas,  literarias,  científicas  ou  técnicas;  Licenzas  comerciais;
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Subscricións a publicacións/medios de comunicación

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

 Cargos públicos

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xurisdicionais

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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38. REXISTROS DE ENTRADA E SAÍDA

Finalidade do tratamento

Xestión de entrada de escritos ou comunicacións que sexan presentados ou que se reciban no Concello,
presencial ou electronicamente, así como a saída dos escritos e comunicacións oficiais dirixidas a outros
órganos ou particulares, como apertura dos expedientes administrativos que puideran derivarse.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal
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Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos de representación e outros relacionados con el escrito o comunicación presentada. 

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Seguros

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación

Certificado negativo de delitos de natureza sexual. 

Saúde

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Empregados públicos destinatario ou emisor do escrito ou comunicación

Representantes legais 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outros  órganos  da  administración local  ou  de  outras  administracións públicas  (Europa,  Estado,
Autonómica)

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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39. SANIDADE

Finalidade do tratamento

Xestión das  actuacións de carácter sanitario da organización, contacto  e,  no seu caso, asistencias
necesarias  para  a  realización  das  actividades  encomendadas  (persoas  maiores,  con  diversidade
funcional,  inmigrantes, nenos, enfermos, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia
de xénero, medio ambiente, menús servizos de comedor, outros programas ou actividades).

Prazo de conservación

Os  datos  conservaranse  durante  o  tempo  necesario  para  cumprir  coa  finalidade  para  a  que  se
recadaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da dita finalidade e
do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Artigo 6.1.d) RXPD o tratamento é necesario para protexer intereses vitais do interesado ou doutra
persoa física.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe
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Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos de estado civil;  Idade; Datos de familia;  Sexo;  Data de nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos
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Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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40. SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL

Finalidade do tratamento

Xestión  de  actos,  acordos,  resolucións  ou  comunicacións  dirixidas  ou  vinculadas  cos  membros  da
Corporación Local así como o referente á asistencia a Comisións, Xuntas de Gobierno ou Plenos.

Xestión da celebración dos matrimonios civís polo alcalde ou concelleiro/a delegado/a.

Xestión da inscrición das parellas de feito no Rexistro municipal de parellas de feito.

Xestión das licenzas de taxi.

Tramitación de reclamacións de responsabilidade patrimonial.

Xestión  da  tramitación  administrativa  xeral,  participación  cidadá,  transparencia,  expedición  de
certificacións.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica
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Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Saúde

Seguros

Bancarios

Actividades  e  negocios;  Creacións  artísticas,  literarias,  científicas  ou  técnicas;  Licenzas  comerciais;
Subscricións a publicacións/medios de comunicación

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Características  persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data  de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

93



 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

41. SEDE ELECTRÓNICA

Finalidade do tratamento

Xestión datos  persoais vinculados a procedementos ou formularios electrónicos na sede así como  o
posible  control  de  acceso  de  usuarios  á Intranet,  posto  a  disposición  a  través  das  instalacións  e
infraestrutura do Concello. Asignación, no seu caso, de usuario e contrasinal. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)
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Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Usuarios 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outros órganos da Administración Local, Autonómica ou do Estado

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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42. SERVIZOS FUNERARIOS E CEMITERIO

Finalidade do tratamento

Xestión  do inventario  xeral  do recinto  (nichos,  panteóns e sepulturas),  dos  libros  de  rexistro  de
inhumacións, exhumacións, traslados e ingresos de restos no osario, así como a expedición de licenzas,
abono de  taxas,  conservación  dos  certificados  de  defunción  e  demais documentación  relativa  aos
defuntos.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local) 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Teléfono (fixo ou móbil)
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Outros datos de carácter persoal

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Cidadáns e residentes

Representantes legais

Usuarios ou socios

Comunicacións de datos

Categorías de Destinatarios de Comunicacións de Datos

Cidadáns e residentes

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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43. SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS

Finalidade do tratamento

Xestión  do cobro  de  recibos  ou  facturas,  aclaracións  e  informacións,  atención  de  incidencias  e
reclamacións do servizo de recollida, tratamento, transporte e eliminación de residuos urbanos. Xestión
potestade sancionadora (actas de inspección, boletíns de denuncia e outras actuacións). 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local). 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
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Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Subsidios, beneficios

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Autorizados

Representantes legais

Sancionados

Usuarios ou abonados

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado 

Outros órganos da Administración Local

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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44. SERVIZOS SOCIAIS

Finalidade do tratamento

Varias finalidades: 

• Prevención de situacións de desprotección social e desarraigo familiar

• Actuación ante situacións de desprotección social e desarraigo familiar

• Intervención e educación familiar

• Axudas económicas individualizadas: gastos excepcionais nos que concorran circunstancias de grave
ou urxente necesidade social

• Axudas económicas individualizadas: gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares

• Intervención para a prevención e inserción social: persoas ou grupos de alto risco

• Atención a emigrantes e inmigrantes

• Servizo de axuda no fogar para persoas maiores 

• Servizo a domicilio para a infancia

• Servizo a domicilio para comunidade ou grupo (como grupos familiares)

• Servizo de dependencia a persoas maiores de 65 anos

• Servizo de dependencia a persoas con discapacidade física, psíquica e sensorial

• Servizo de dependencia a persoas con enfermidade mental crónica

• Servizo de dependencia a nenos/as menores de 3 años

• Teleasistencia

• Axuda ás mulleres vítimas de violencia de xénero

• Centro de día para persoas maiores dependentes

• Centro de día para menores (Centro ocupacional)

• Centros de atención preventiva para as persoas maiores

• Vivenda de tránsito

• Programa de vivendas baleiras

• Mediación (adultos e menores)

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
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responsable do tratamento.

Artigo 6.1.d)  RXPD o tratamento é necesario para protexer  intereses vitais  do interesado ou doutra
persoa física.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 
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Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

102



 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

45. TURISMO

Finalidade do tratamento

Xestión e desenvolvemento das actividades de promoción do turismo.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
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asociacións profesionais

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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46. VIDEOVIXILANCIA EN INSTALACIÓNS PÚBLICAS

Finalidade do tratamento

Garantir  a  seguridade  de  persoas,  bens  e  instalacións,  a  través  da vixilancia  por  cámaras  ou
videocámaras. 

Prazo de conservación

As imaxes conservaranse por un prazo máximo dun mes para contar desde a data da súa recollida, sen
prexuízo de conservarse bloqueadas a disposición dás autoridades públicas competentes, en caso de
captar feitos ilícitos ou irregulares. 

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Imaxe/Voz

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Dispositivo

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Colectivos de interesados

Empregados públicos

Visitantes

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Forzas e Corpos de Seguridade
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Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

106



 REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

47. VOLUNTARIADO

Finalidade do tratamento

Varias finalidades: 

• Xestión da relación de voluntarios inscritos.

• Intervención para a prevención e inserción social: persoas ou grupos de alto risco

• Servizo de dependencia a persoas maiores de 65 años, persoas con discapacidade física, psíquica e
sensorial, persoas con enfermidades mentais e menores.

• Axuda ás mulleres vítimas de violencia de xénero

•  Servizo  a  domicilio  para  persoas  maiores,  menores  ou  comunidades  ou  grupos  (como  grupos
familiares)

• Prevención de situacións de desprotección social e desarraigo familiar

• Actuación ante situacións de desprotección social e desarraigo familiar

• Intervención familiar

• Mediación (adultos e menores)

• Teleasistencia

• Programa de alimentos

• Vivenda de tránsito

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais
para un ou varios fins específicos.

Artigo  6.1.c)  RXPD o  tratamento  é  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao
responsable do tratamento.

Artigo 6.1.d)  RXPD o tratamento é necesario para protexer  intereses vitais  do interesado ou doutra
persoa física.

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente
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Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Conviccións relixiosas ou filosóficas 

Xenéticos 

Ideoloxía ou opinións políticas

Persoas con risco de exclusión social

Saúde (Diversidade funcional)

Vítima de violencia de xénero

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Natureza penal

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos
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O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Familiares

Representantes legais

Usuarios

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Órganos xudiciais

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Forzas e Corpos de Seguridade

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Outros órganos da Administración Local; Órganos da Unión Europea 

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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48. XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade do tratamento

Xestión de empregados públicos (funcionario, eventual e laboral) en canto a toma de posesión do posto,
contratos,  control  horario  ou  de  presenza,  altas,  baixas,  permisos,  vacacións,  incompatibilidades,
formación,  plans  de  pensións,  acción  social,  trienios,  dietas,  anticipos,  así  como  calquera  outros
aspectos do ámbito funcionario ou laboral.  Selección e promoción de persoal.  Xestión de nóminas.
Prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. Os
datos  económicos  desta  actividade  de  tratamento  conservaranse  ao  amparo  do  disposto  na  Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais. 

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento: Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba a Lei
do estatuto básico do empregado público; Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores; demais normativa estatal e autonómica
de aplicación.

Artigo 9.2.b) RXPD Tratamento necesario para o cumprimento de obrigacións e os exercicios de dereitos
específicos  do  responsable  do  tratamento  ou  do  interesado  no  ámbito  do  Dereito  Laboral  e  da
seguridade  e  protección  social,  na  medida  en  que  así  o  autorice  o  dereito  da  Unión  dos  Estados
membros  ou  un  convenio  colectivo  con  arranxo ao  dereito  dos  Estados membros  que estableza
garantías adecuadas do respecto dos dereitos fundamentais e dos intereses do interesado. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte
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Sinatura

Sinatura electrónica

Imaxe

Nº S.S.

Tarxeta Sanitaria

Teléfono (fixo ou móbil)

Correos electrónicos

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Académicos  e  profesionais:  Formación;  Titulacións;  Experiencia  profesional;  Pertenza  a  colexios  ou
asociacións profesionais

Bancarios

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Detalles  do  emprego:  Corpo/Escala;  Categoría/grao;  Postos  de  traballo;  Datos  non  económicos  de
nómina; Historial do traballador

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Afiliación sindical

Certificado negativo de delitos de natureza sexual. 

Datos biométricos 

Saúde (baixas por enfermidade, accidentes laborais, grado de discapacidade)  

Vida e/ou orientación sexual 

Condenas e delitos

Administrativa

Datos de infraccións: Natureza penal 

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Bolseiros en prácticas formativas

Cargos públicos

Empregados públicos e os seus familiares e asimilados

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos
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Entidade a quen se encomende a xestión en materia de riscos laborais

Entidades aseguradoras

Facenda Pública e Administración Tributaria

Instituto Nacional da Seguridad Social e mutualidades de funcionarios.

Organismos da Seguridade Social

Órganos administrativos aos que, no seu caso, se dirixa a solicitude de acordo co previsto no artigo 16
da Lei 39/2015

Órganos de representación

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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49. XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA. INTERVENCIÓN.

Finalidade do tratamento

Xestión contable dos capítulos de gasto e ingresos derivados da execución do orzamento e caixa fixa,
así como a imputación contable, facturación, fiscalización ou intervención das contas. 

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. Os
datos  económicos  desta  actividade  de  tratamento  conservaranse  ao  amparo  do  disposto  na  Lei
58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do
tratamento. Normativa aplicable, entre outras:

• Real  decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro,  polo que se aproba  o texto refundido da Lei do
estatuto dos traballadores.

• Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba a Lei do estatuto básico do
empregado público.

• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.

• Lei 47/2003, de 26 de novembro, xeral orzamentaria.

• Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

• Plan xeral de contabilidade pública (Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril).

• Real  decreto 424/2017, de 28 de abril,  polo  que se regula  o réxime xurídico do control interno  nas
entidades do sector público local.

• Real decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo.

• Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

• Lei 40/2005, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

• Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.

• Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

• Bases de execución do orzamento municipal.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información
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A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica

Nº S.S.

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Acredores

Beneficiarios de axudas ou subvencións

Empregados públicos

Provedores 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Facenda Pública e Administración Tributaria; autonómico 

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Outras Entidades Financeiras

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia
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Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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50. XESTIÓN E RECADACIÓN TRIBUTARIA. TESOURERÍA.

Finalidade do tratamento

Xestión  da  Facenda  Pública  e  Administración  Tributaria  [Xestión,  recadación e  inspección  tributos
propios  e de  participacións en tributos  do  Estado  e Comunidades  Autónomas,  así  como  xestión  e
recadación restantes ingresos de dereito público como prestacións patrimoniais non tributarias, prezos
públicos].

Prazo de conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recadaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  da  dita  finalidade  e  do
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. En
calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público,
fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte
ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento (Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria; Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local;  Real  decreto  lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; demais normativa de aplicación, estatal
o autonómica).

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

A entidade dispón dun procedemento para o exercicio de dereitos

Detalles sobre os mecanismos para cumprir co deber de información

A entidade dispón de cláusulas informativas para cada formulario de recollida existente

Categorías de datos persoais

Datos de carácter identificativo

Nome e apelidos

Enderezo (postal ou electrónico)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura

Sinatura electrónica
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Imaxe

Nº S.S.

Teléfono (fixo ou móbil)

Outros datos de carácter persoal

Seguros

Actividades  e  negocios;  Creacións  artísticas,  literarias,  científicas  ou  técnicas;  Licenzas  comerciais;
Subscricións a publicacións/medios de comunicación

Bancarios

Bens  e  servizos  fornecidos  polo  afectado;  Bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado;  Transaccións
financeiras; Compensacións/indemnizacións

Características persoais:  Datos  de  estado civil;  Idade;  Datos  de  familia;  Sexo;  Data de  nacemento;
Nacionalidade; Lugar de nacemento; Lingua materna

Créditos, préstamos, avais

Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas

Económicos nómina; deducións impositivas/impostos 

Investimentos, Datos patrimoniais

Pensións, xubilación

Subsidios, beneficios

Categorías especiais de datos

Persoas con risco de exclusión social

Saúde

Vítima de violencia de xénero

Condenas e delitos

Administrativa

Orixes de datos persoais

Canles de recollida

Papel, Web

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Rexistros públicos

Colectivos de interesados

Contribuíntes ou suxeitos obrigados

Representante legal 

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Bancos, Caixas de Aforro e Caixas Rurais

Órganos xudiciais

Outras Entidades Financeiras

Outros órganos da Administración da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado 

Outros órganos da Administración Local

Tribunal de Contas ou Consello de Contas de Galicia
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Transferencias internacionais de datos saíntes

Non hai transferencia internacional de datos prevista

Transferencias internacionais de datos entrantes

Non hai transferencia internacional de datos prevista
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