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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - ATENCIÓN AOS DEREITOS

DAS PERSOAS

Fins:  Xestionar  e  atender  as  solicitudes  dos   reclamantes  no  exercicio  dos  dereitos

establecidos na normativa de protección de datos.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento dunha obrigación legal: Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro,

de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

 Reclamantes: persoas físicas que teñen unha relación co responsable.

Categorías: Empregados; Clientes e usuarios; Provedores; Representante legal; Persoas

de contacto.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Identificación:  NIF/DNI;  Nome  e  apelidos;  Dirección;  Firma;  Dirección  de  correo

electrónico.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Organizacións  ou  persoas  relacionadas  directamente  co  Responsable  do  tratamento;

Outros organismos da administración pública.

TRANSFERENCIAS  DE  DATOS  A  TERCEIROS  PAÍSES  OU

ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

Non existen transferencias de datos a terceiros países.

PRAZOS PREVISTOS PARA A SUPRESIÓN

Os datos conservaranse durante catro anos, e durante o tempo necesario para atender

posibles responsabilidades.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Aplicaranse as medidas de seguridade recollidas no Anexo III.

OBSERVACIÓNS

Nós Solucións – ramon@nossolucions.es ANEXO I
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