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DATOS XERAIS DO TRATAMENTO - XESTIÓN TRIBUTARIA

Fins:  Xestión  de  tributos  locais:  impostos,  taxas,  prezos  públicos  e  contribucións

especiais.

BASE XURÍDICA

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

Bases do Réxime Local e o Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,

polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS

Datos da unidade familiar.

Contribuínte ou o seu representante legal.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Identificación: NIF/DNI; Nº  SS/Mutua; 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.

Datos bancarios: Números de conta.

Outros datos económicos, financeiros e de seguros: Ingresos / Rendas; Investimentos,

bens; Créditos,  prestamos, avais;  Plans de pensións /  xubilación; Datos de nóminas;

Datos de deducións impositivas / Impostos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios;

Historial de créditos; Tarxetas de crédito.

Datos especiais: Datos relativos á saúde.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

Administración tributaria; Outros organismos da administración pública.
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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, Administración pública competente.
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