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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - ANIMAIS DE COMPAÑIA E

ANIMAIS PERIGOSOS

Fins: Xestión de licenzas e censo de animais de compañía e de animais potencialmente

perigosos  mediante  o  tratamento  de  datos  persoais  do  propietario  ou  posuidor.

Tramitación de infraccións e sancións.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o

Réxime Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos. Lei 4/2017,

do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

 Misión en Interese público: Misión en Interese público: O tratamento é necesario

para  o  cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao  responsable  do

tratamento.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Propietarios ou posuidores de animais ou o seu representante legal.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Identificación:  NIF/DNI;  Nome  e  apelidos;  Dirección;  Teléfono;  Firma;  Firma

electrónica; Dirección de correo electrónico.

Outros datos económicos, financeiros e de seguros: Ingresos / Rendas; Investimentos,

bens; Créditos,  prestamos, avais;  Plans de pensións /  xubilación; Datos de nóminas;

Datos de deducións impositivas / Impostos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;

Historial de créditos; Tarxetas de crédito.

Outros: Autorizacións e licenzas.

Datos especiais: Datos relativos á saúde.

Condenas e infraccións: Datos relativos a condenas e infraccións penais ou medidas de

seguridade  conexas; Datos relativos a infraccións e sancións administrativas.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Forzas e corpos de seguridade.
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Outros  destinatarios:  Outros  rexistros  de animais,  Outros  órganos  da  administración

local, Profesionais  veterianrios, Asociacións e organizacións de protección animal.

TRANSFERENCIAS  DE  DATOS  A  TERCEIROS  PAÍSES  OU

ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

Non existen transferencias de datos a terceiros países.

PRAZOS PREVISTOS PARA A SUPRESIÓN

Os datos serán conservados ata o falecemento do animal, o cal ha de ser comunicado.

Con todo, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese

público, fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Aplicaranse as medidas de seguridade recollidas no Anexo III e as previstas no Anexo II

(medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo cal se regula o

Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

OBSERVACIÓNS

Procedencia  dos  datos:  O  propio  interesado  ou  o  seu  representante  legal.  Outras

administracións públicas.

Nós Solucións – ramon@nossolucions.es ANEXO I

6


	Fins: Xestión de licenzas e censo de animais de compañía e de animais potencialmente perigosos mediante o tratamento de datos persoais do propietario ou posuidor. Tramitación de infraccións e sancións.
	Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos. Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.
	Misión en Interese público: Misión en Interese público: O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.
	Propietarios ou posuidores de animais ou o seu representante legal.
	Identificación: NIF/DNI; Nome e apelidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma electrónica; Dirección de correo electrónico.
	Outros datos económicos, financeiros e de seguros: Ingresos / Rendas; Investimentos, bens; Créditos, prestamos, avais; Plans de pensións / xubilación; Datos de nóminas; Datos de deducións impositivas / Impostos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios; Historial de créditos; Tarxetas de crédito.
	Outros: Autorizacións e licenzas.
	Datos especiais: Datos relativos á saúde.
	Condenas e infraccións: Datos relativos a condenas e infraccións penais ou medidas de seguridade conexas; Datos relativos a infraccións e sancións administrativas.
	Forzas e corpos de seguridade.
	Outros destinatarios: Outros rexistros de animais, Outros órganos da administración local, Profesionais veterianrios, Asociacións e organizacións de protección animal.
	Non existen transferencias de datos a terceiros países.
	Os datos serán conservados ata o falecemento do animal, o cal ha de ser comunicado. Con todo, os datos poderán ser conservados, no seu caso, con fins de arquivo de interese público, fins de investigación científica e histórica ou fins estatísticos.
	Aplicaranse as medidas de seguridade recollidas no Anexo III e as previstas no Anexo II (medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
	Procedencia dos datos: O propio interesado ou o seu representante legal. Outras administracións públicas.

