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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO PLENOS

Fins: Xestión dos contidos audiovisuais das sesións que se celebren polo pleno e actas

escritas da orde do día e acordos alcanzados. Publicidade activa.

BASE XURÍDICA

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

Bases  do  Réxime  Local.  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Alcalde, Concelleiros, Cargos públicos e cidadáns.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Identificación: Imaxe/Voz.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

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

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 e chegado a termo este prazo, será de

aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Aplicaranse as medidas de seguridade recollidas no Anexo III.

OBSERVACIÓNS

Procedencia dos datos: O propio interesado.
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