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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - UNIÓNS DE FEITO

Fins:  Xestión  das  inscricións,  resolucións  relacionadas  co  rexistro,  expedición  de

certificacións a solicitude dos interesados.

BASE XURÍDICA

 Misión en Interese público: O tratamento é necesario para o cumprimento dunha

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

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

Bases do Réxime Local

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Parellas, Representante legal, testemuñas.

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.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Outros destinatarios:  Outras administracións públicas,  cando os datos son necesarios

para o recoñecemento de dereitos aos membros da unión.

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.
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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 ou o seu representante legal.
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