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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - REXISTRO XERAL

Fins: Anotación dos correspondentes asentos de todo documento que sexa presentado ou

que se reciba #ante o responsable, así como, a saída dos documentos oficiais dirixidos a

outros órganos ou particulares.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento dunha obrigación legal: art. 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,

do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Cidadáns/  as,  representantes,  persoal  empregado  público  destinatario  ou  emisor  do

escrito ou comunicación.

Persoa  física  ou  xurídica  que  queiran  manter  unha  relación  de  calquera  índole  co

concello.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

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

electrónica; Dirección de correo electrónico.

Outros:  Datos  do  rexistro:  data  e  hora  da  súa  presentación,  órgano  administrativo

remitente  e  órgano  administrativo  ao  que  se  envía.  OUTROS:  Os  relacionados  co

procedemento e documentos presentados.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Outros organismos da administración pública.

Outros destinatarios: No seu caso, órganos competentes para coñecer do procedemento.

TRANSFERENCIAS  DE  DATOS  A  TERCEIROS  PAÍSES  OU

ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS

Non existen transferencias de datos a terceiros países.

PRAZOS PREVISTOS PARA A SUPRESIÓN

Non se definiu ningún prazo.
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MEDIDAS DE SEGURIDADE

Aplicaranse as medidas de seguridade recollidas no Anexo III desta documentación que

son as previstas no Anexo II 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:  Persoa interesada,  nos casos de iniciación a solicitude desta.

Outros  terceiros.   Responsable  ou  outros  órganos  administrativos,  nos  casos  de

iniciación de oficio. Nestes casos os datos sobre o domicilio do interesado mediante

consulta ás bases de datos do Instituto Nacional de Estatística (art. 41.4  LPAC)
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