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DATOS  XERAIS  DO  TRATAMENTO  -  LICENZAS,

DECLARACIÓNS  RESPONSABLES  E  COMUNICACIÓNS

PREVIAS DE CARÁCTER URBANÍSTICO

Fins:  Xestión  do  outorgamento  de  autorizacións,  concesión  de  licenzas,  cédulas  ou

declaracións de habitabilidade e  outros  trámites  administrativos  relacionados a nivel

urbanístico.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das

Bases do Réxime Local.

 Exercicio de Poderes Públicos: o tratamento é necesario para o cumprimento

dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos

conferidos ao responsable do tratamento.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Persoa interesada ou o seu representante.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

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

electrónica; Dirección de correo electrónico.

Académicos/Profesionais:  Formación,  titulacións;  Historial  de estudante;  Experiencia

profesional; Pertenza a colexios ou asociacións profesionais.

Información comercial: Actividades e negocios; Licenzas comerciais; Subscricións ou

publicacións / Medios de comunicación; Creacións artísticas, literarias, científicas ou

técnicas.

Outros: Situacións persoais (bonificacións, exencións), Económico-Financeiro.

Condenas e infraccións: Datos relativos a infraccións e sancións administrativas.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Outros destinatarios: Outros órganos da administración local, Policía local.
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TRANSFERENCIAS  DE  DATOS  A  TERCEIROS  PAÍSES  OU

ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

Non existen transferencias de datos a terceiros países.

PRAZOS PREVISTOS PARA A SUPRESIÓN

Conservaranse durante o prazo necesario para cumprir  coa finalidade para a  que se

solicitaron 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.

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:  Persoas  interesadas  ou  representante,  Outros  órganos  da

administración.
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