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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO

Nome: Rexistro de conflito de intereses e incompatibilidades

Fins:  Control  dos  conflitos  de  intereses  en  todo  aquilo  que  afecta  o  réxime  de

dedicación e actividades compatibles, públicas, privadas e docentes de carácter regrado,

así como o procedemento para a declaración de compatibilidade pertinente; Recollida

de currículos  vitae a efectos de publicidade activa; Control da declaración de bens,

dereitos,  obrigacións  patrimoniais  e  rendas  percibidas,  así  como  as  declaracións

tributarias  de  renda,  patrimonio  e  sociedades;  Emisión  de  informes,  requirimentos,

inspeccións,  comprobacións  e  comunicacións;  Xestión  do  Rexistro  de  Conflitos  de

Intereses e incompatibilidades.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento  dunha  obrigación  legal:  Lei  1/2016,  do  18  de  xaneiro,  de

transparencia e bo goberno de Galicia. Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do

Réxime  Electoral  Xeneral.  Lei  53/1984,  do  26  de  decembro,  de

Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Outras categorías de interesados: Cargos electos e non electos da entidade local, así

como os seus traballadores.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

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

electrónica; Dirección de correo electrónico.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Outros  destinatarios:  Os  datos  serán  accesibles  por  calquera  persoa  que  acceda  ao

Rexistro dispoñible no Portal de transparencia.

TRANSFERENCIAS  DE  DATOS  A  TERCEIROS  PAÍSES  OU

ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

Non existen transferencias de datos a terceiros países.
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PRAZOS PREVISTOS PARA A SUPRESIÓN

Conservaranse  durante  o  prazo  necesario  para  cumprir  coas  finalidades  propias  do

rexistro e conforme aos criterios que establece a Lei. Así mesmo, conservaranse para

determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puidesen  derivar  da  devandita

finalidade e do tratamento dos datos. Tamén 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: Do propio interesado.
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