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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - SUBVENCIÓNS E AXUDAS

Fins: Colaborar economicamente con entidades e colectivos para fins determinados.

BASE XURÍDICA

 Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral

de Subvencións.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Persoas dos que os solicitantes achegan datos.

Solicitantes.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

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

electrónica; Dirección de correo electrónico.

Características persoais: Datos de estado civil; De familia; Data e lugar de nacemento;

Idade;  Sexo;  Nacionalidade;  Lingua  Materna  e  Características  física  ou

antropométricas.

Circunstancias  sociais:  Características  de  aloxamento  e  vivenda;  Propiedades  e

posesións; Situación militar; Afeccións e estilo de vida; Pertenza a clubs e asociacións;

Licenzas, permisos e autorizacións.

Detalles de emprego: Profesión; Postos de traballo; Datos non económicos de nómina;

Historial do traballador.

Datos bancarios: Números de conta.

Transaccións de bens e servizos: Bens e servizos fornecidos ou recibidos polo afectado;

Transaccións financeiras; Compensacións / Indemnizacións.

Datos especiais: Datos relativos á saúde.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Outros destinatarios: Base de Datos Nacional de Subvencións.
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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: Persoa interesada. Outras Administracións públicas de acordo co

art. 28.2 Lei 39/2015 e do exercicio da potestade de verificación.
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