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Control de Versións

Versión Data Descrición
1.0.0 21 de abril de 2020 Versión inicial
1.1.0 17 de xuño de 2020 Inclúese  os  seguintes

tratamentos:  “Centro  de
información  a  muller”
“Actividades  empresariais”
“Actividades extraescolares e de
conciliación”  “Voluntarios  de
Protección  Civil”  “Asociacións
Veciñais”  “Certames  e
concursos”  “Cita  DNI”
“Consumo”  “Conservatorio”
“Licenzas  de  armas”  “Licenzas
de taxis” “Mobilidade reducida”
“Reservas  de  espazos”
“Ocupación  vía  pública”
“Oficina  de  información  ao
consumidor”  “Matrimonios
civís”  “Servizo  de  recollida  de
residuos  urbanos”  “Servizo  de
abastecemento  e  saneamento  de
augas”  “Mesas  electorais”
“Asesoría e defensa xurídica”
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Datos comúns a tódolos tratamentos

Responsable do Tratamento
Concello de Arzúa
Datos de contacto:
Dirección postal: Rúa de Santiago, 2. 15810 – Arzúa (A Coruña – Galicia)
Teléfono: 981 500 000
E-mail: alcaldia@arzua.gal

Delegado de Protección de Datos
Don Ramón Santos Pérez
Datos de contacto:
Dirección postal: c/ Carcasía nº38, 15200 – Noia (A Coruña)
E-mail: ramon@nossolucions.es

mailto:alcaldia@arzua.gal
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Actividades de Tratamento

Actividades dos voluntarios de Protección Civil

Fins do Tratamento
• Xestión  de  actividades  e  talleres  realizados  por  Protección  Civil  para  a  formación  e

concienciación  da  poboación,  así  como  o  soporte  para  a  realización  de  simulacros  de
evacuación.

• Xestión de voluntarios de Protección Civil. 

Base Xurídica
• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, e demais normativa
aplicable.

• Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

Categoría de Interesados
• Cidadáns, residentes e solicitantes

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Imaxe.

• Académicos e profesionais.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outras Administracións Públicas.

• Xulgados e Tribunais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Actividades empresariais

Fins do Tratamento
• Xestión  de  directorio  empresarial  para  a  promoción  de  actividade  comercial,  así  como

coordinación de actividades, cursos e encontros empresariais locais.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e de RXPD), acorde aos fins que establece respecto diso a Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Para o tratamento requirirase o consentimento do interesado (art. 6.1.a de RXPD).

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes, solicitantes, representantes legais, persoas de contacto.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Económico-financeiros e de seguros.

• Categorías especiais de datos (saúde)

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Os  datos  poderán  publicarse  no  directorio  de  empresas,  así  como  documentación  e
publicidade relativa a encontros e actividades empresariais. 

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Actividades Extraescolares e de conciliación

Fins do Tratamento
• Xestión administrativa dos usuarios de actividades extraescolares e de conciliación

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e de RXPD), acorde aos fins que establece respecto diso a Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Para o tratamento requirirase o consentimento do interesado (art. 6.1.a de RXPD).

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes, solicitantes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Económico-financeiros e de seguros.

• Categorías especiais de datos (saúde)

• Académicos e profesionais.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Entidades bancarias para a cobranza de servizos.

• Empresas ás que se encargue a realización das actividades.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Alcaldía e Concelleiros

Fins do Tratamento
• Xestión  da  relación  xurídica  establecida  co  Concello  de  Arzúa  como  membro  da

Corporación Local.
• Xestión das retribucións e indemnizacións e gastos que correspondan, no seu caso.
• Rexistro e custodia da declaración de intereses.
• Envío de comunicacións, convocatorias a xuntas e reunións, elaboración de actas.
• Xestión de conflitos de atribucións e competencias.

• Gravación e transmisión dos plenos que se celebren na corporación.
Base Xurídica

• Real  Decreto  2568/1986,  do  28  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

• Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime Electoral Xeral.

• Lei  19/2013,  de  9  de  decembro,  de  Transparencia,  acceso  a  información  pública  e  bo
goberno.

Categoría de Interesados

• Alcalde e concelleiros
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais, académicas e profesionais.

• Detalles de emprego.

• Información comercial, económico-financeiros e de seguros.

• Categorías especiais de datos.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta electoral central.

• Xunta de Galicia.

• Delegación do Goberno

• Entidades privadas ou administracións públicas onde presten servizos os cargos públicos.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Animais de compañía e animais perigosos

Fins do Tratamento

• Xestión de licenzas e censo de animais de compañía e de animais potencialmente perigosos
mediante o tratamento de datos persoais do propietario ou posuidor.

• Tramitación de infraccións e sancións.
Base Xurídica

• Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o Réxime
Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos.

• Cumprimento dunha obrigación legal: Lei 4/2017, do 3 de outubro, de Protección e Benestar
dos Animais de Compañía en Galicia.

Categoría de Interesados

• Propietarios, posuidores de animais ou o seu representante legal.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Relativos a comisión de infraccións.

• Económico-financeiros e de seguros.

• Profesionais veterinarios.

• Asociacións e organizacións de protección animal.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta de Galicia.

• Outras Entidades Locais.

• Forzas e Corpos de Seguridade.

• Xulgado e Tribunais.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos serán conservados ata o falecemento do animal, o cal terá que ser comunicado.

• Os  datos  poderán  ser  conservados  con  fins  de  arquivo  de  interese  público,  fins  de
investigación científica e histórica ou fins estatísticos.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Arquivo Municipal

Fins do Tratamento

Xestión de arquivo municipal e solicitudes de acceso para fins de investigación.
.Base Xurídica

• Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.

Categoría de Interesados

• Cidadáns e residentes.

• Solicitantes.

• Empregados.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Non existen comunicacións previstas.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Conservaranse permanentemente de conformidade co establecido na Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do Patrimonio Histórico Español.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Asesoría e defensa xurídica

Fins do Tratamento
• Asesoramento  xurídico  en  asuntos  de  índole  municipal  requiridos  polas  unidades

administrativas,  así  como  a  defensa  xurídica  en  contenciosos  administrativos  ou  outros
supostos, xudiciais ou extraxudiciais. 

Base Xurídica
• Artigo 6.1.  b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o

interesado é parte ou para a aplicación a pedimento de leste de medidas  precontractuais.

• Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento. 

Categoría de Interesados
• Demandantes.

• Demandados.

• Representantes legais.

• Testemuñas.

• Procuradores.

• Notarios.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Datos académicos e profesionais.

• Circunstancias sociais.

• Detalles de emprego.

• Datos económicos-financeiros.

•

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Órganos e actuacións xudiciais e extraxudiciais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Asociacións veciñais

Fins do Tratamento
• Xestión do rexistro de asociacións veciñais para calquera actividade lícita.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e de RXPD), acorde aos fins que establece respecto diso a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de
marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e demais normativa aplicable.

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

• Asociacións e membros.

• Representantes legais e persoas de contacto. 

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Económico-financeiros e de seguros.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Non existen comunicacións previstas.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Atención aos dereitos das persoas

Fins do Tratamento

• Xestionar e atender as solicitudes dos reclamantes no exercicio dos dereitos establecidos na
normativa de protección de datos.

Base Xurídica

• Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos
Dereitos Dixitais.

Categoría de Interesados

• Reclamantes.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Organizacións ou persoas relacionadas directamente co Responsable do Tratamento.

• Outros organismos da Administración Pública.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos conservaranse durante catro anos.
Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Becas, axudas e subvencións

Fins do Tratamento

• Xestión das diferentes convocatorias de becas, axudas e subvencións concedidas.
Base Xurídica

• Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Categoría de Interesados

• Cidadáns e residentes.

• Solicitantes.

• Asociacións.

• Beneficiarios.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Detalles de Emprego.

• Datos bancarios.

• Transaccións de bens e servizos.

• Datos relativos á saúde.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Ministerio de facenda e administracións públicas.

• Intervención xeral da administración do estado.

• Axencia estatal de administración tributaria.

• Tesourería xeral da seguridade social.

• Servizo público de emprego estatal.

• Entidades bancarias.

• No caso das axudas familiares, os datos cederanse aos centros escolares do municipio.

• Base de datos nacional de subvencións.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Centro de Información a Muller

Fins do Tratamento
• Asesoramento xurídico e atención psicolóxica ás persoas e colectivos ás que se refire o

artigo 2 do DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e
o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de
titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu
recoñecemento.

• Atención específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero e, no seu caso, ás fillas, fillos
e persoas menores ao cargo da muller vítima, ou maiores dependentes, facilitando o acceso
aos recursos existentes na Comunidade Autónoma, incluíndo a xestión urxente cos servizos
policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que fosen oportunos.

• Atención específica a mulleres  en situación de especial  vulnerabilidade co obxectivo de
mellorar a súa situación persoal, social ou laboral.

• Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial e, no seu caso, área de
influencia.

• Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio de igualdade
entre  mulleres  e  homes  e  da  necesidade  da  consecución  de  igualdade  de  dereitos  e  de
integración social do colectivo LGTBI.

• Funcionamento  como  canle  de  comunicación  entre  as  persoas  usuarias  e  os  distintos
organismos  que  teñan  competencias  en  materia  de  muller  e  igualdade  e  atención  e
integración do colectivo LGTBI.

• Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de oportunidades,
tanto  no  ámbito  de  xénero  como  para  o  colectivo  LGTBI  e,  en  especial,  difusión  de
actividades e servizos desenvolvidos polo órgano competente en materia de igualdade da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Realización  de  conferencias,  encontros,  xornadas  e  cursos  sobre  temas  de  especial
incidencia na consecución do principio de igualdade, tanto no relacionado co xénero como
coa temática da diversidade sexual.

• Actuacións de dinamización levadas a cabo por persoas expertas en xénero e igualdade, para
a  integración  da  perspectiva  de  xénero  nos  programas  e  actuacións  que  desenvolve  a
entidade local, así como o establecemento de canles de comunicación e colaboración con
outros axentes presentes no territorio e que poidan ser de interese para o desenvolvemento
das actividades do centro no ámbito educativo, sanitario, etc.

• Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por razón de xénero ou por
razón  da  identidade  ou  orientación  sexual  no  ámbito  da  publicidade  e  nos  medios  de
comunicación e traslado destas aos órganos competentes.

• Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres en todos os ámbitos.

• Colaboración co órgano competente en materia de igualdade da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia naqueles casos nos que este órgano demándeo para a
atención ás persoas usuarias e para a promoción da igualdade de xénero, no exercicio das
súas competencias.
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• Colaboración e coordinación con outras administracións públicas que poida redundar na
mellora da atención ás persoas usuarias.

• Impulso  para  a  constitución  e  funcionamento  das  mesas  locais  de  coordinación
interinstitucional contra a violencia de xénero como mecanismo útil para a harmonización
de todos os axentes e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero.

• Fomento  do  asociacionismo  do  colectivo  LGTBI  e  de  actividades  encamiñadas  á  súa
integración efectiva en todos os ámbitos da vida social e económica.

• Calquera  outra  actividade  que  se  adecúe  ao  obxectivo  prioritario  da  consecución  da
igualdade, sobre todo nos ámbitos laboral e social.

Base Xurídica
• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local.

• DECRETO  130/2016,  do  15  de  setembro,  polo  que  se  establecen  os  requisitos  e  o
procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de
titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu
recoñecemento.

Categoría de Interesados
• Solicitantes

Categoría de datos Persoais
• Identificación.

• Características persoais.

• Académicos e profesionais.

• Detalles de emprego.

• Económico-financeiros e de seguros.

• Relativos a comisións de infraccións.

• Datos especialmente protexidos.

• Menores.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outras Administracións Públicas.

• Institucións Públicas (educativas, sanitarias e/ou sociais).

• Forzas e Corpos de Seguridade.

• Xulgados e Tribunais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
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aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Certames e concursos

Fins do Tratamento
• Xestión e organización de certames e concursos organizados polo Concello de Arzúa, no

ámbito cultural, artístico, educativo,deportivo etc.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e de RXPD), acorde aos fins que establece respecto diso a Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Para o tratamento requirirase o consentimento do interesado (art. 6.1.a de RXPD).

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

• Solicitantes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Académicos e profesionais.

• Información comercial.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Nalgúns  casos,  publicaranse  datos  dos  premiados  e/ou  participantes  en  publicidade  ou
promoción relacionada co certame ou concurso. 

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Cita DNI

Fins do Tratamento
• Xestión de citas para a tramitación de DNI por parte do Equipo Móbil da Policía Nacional

desprazado ao municipio. 

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e de RXPD), acorde aos fins que establece respecto diso a Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Para o tratamento requirirase o consentimento do interesado (art. 6.1.a de RXPD).

Categoría de Interesados
• Solicitantes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Os datos serán comunicados ao Corpo Nacional de Policía.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Conservatorio

Fins do Tratamento
• Xestión  do  proceso  de  admisión,  listas  de  espera,  matriculación,actividades  formativas,

probas de avaliación e cualificacións.

• Envío de comunicacións relacionadas coa actividade do conservatorio. 

Base Xurídica
• Artigo 6.1.  b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o

interesado é parte ou para a aplicación a pedimento de leste de medidas precontractuais.

• Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento. 

Categoría de Interesados
• Solicitantes.

• Alumnos.

• Pai, nai ou tutor.

• Representante legal.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Académicos e profesionais.

• Económico-financeiros e de seguros.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros órganos da Administración local.

• Outros órganos da Administración autonómica.

• Outros órganos da Administración do Estado.

• Bancos, Caixas de aforro e Caixas rurais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Consumo

Fins do Tratamento
• Xestión e seguimento de expedientes administrativos en materia de consumo, tramitación

de reclamacións e solicitudes de arbitraxe de consumo.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e  de RXPD), acorde  ás  competencias  establecidas  na Lei  2/2012,  do 28 de marzo,
galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

• Solicitantes

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Categoría especial de datos.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Consumo).

• Outras Administracións Públicas competentes por razón da materia ou do territorio.

•  Entidades Financeiras ou Banco de España en reclamacións bancarias e de seguros. 

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Deportes e actividades socioculturais

Fins do Tratamento

• Xestión de actividades deportivas organizadas polo Servizo Municipal de Deportes, xestión
de  alumnos  para  realización  de  cursos  e  organizacións  de  escolas  deportivas,  ligas  e
campionatos deportivos.

• Xestión de participantes a concursos ou, no seu caso, a candidatos a premios ou galardóns.

• Publicación nos medio de comunicación institucional ou social.
Base Xurídica

• Misión en Interese público:  Lei 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora das Bases de Réxime
Local.

• Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte.

• Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.

• Consentimento do interesado: para fins específicos.
Categoría de Interesados

• Solicitantes.

• Usuarios.

• Cidadáns.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Económico-financeiros e de seguros.

• Categorías especiais de datos.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta de Galicia

• Entidades e Asociacións deportivas.

• Entidades Bancarias.

• Federacións Deportivas.

• Empresas prestadoras de servizos do Concello de Arzúa.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Dispoñibilidade, ordenación e plan urbanístico

Fins do Tratamento

• Xestión de comunicacións de deficiencias en inmoble.

• Declaración legal de ruína.

• Licenzas de demolición.

• Informes de avaliación de edificios.

• Declaracións de inncesesaridad.

• Certificados.

• Expropiacións e outros trámites administrativos relacionados a nivel urbanístico.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

• Real  Decreto 1346/1976,  do 9 de abril,  polo que se aproba o Texto Refundido sobre o
Réxime do Chan e Ordenación Urbanística.

• Real Decreto 2159/1978, do 23 de Xuño, polo que se aproba o Regulamento de Plan para o
desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Chan e Ordenación Urbana.

• Decreto do 26 abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Expropiacións
Forzosas.

• Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei
do solo, na fase de prezo xusto.

Categoría de Interesados

• Solicitantes.

• Licenzatarios.

• Autorizados.

• Representantes legais.

• Sancionados.

• Beneficiarios
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Económico-financeiros e de seguros.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros organismos da administración pública.

• Bancos/Caixas de aforro.

• Tribunal de Contas.
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• Outras entidades financeiras.

• Órganos xudiciais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles

responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Feiras, mercado de abastos e ambulante

Fins do Tratamento

• Xestión  das  licenzas  e  autorizacións  para  o  desenvolvemento  da  actividade  de  feiras,
mercados  de  abastos  e  ambulante  e  no  seu  caso,  labores  de  inspección  e  exercicio  da
potestade sanciondora.

Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Categoría de Interesados

• Persoas interesadas.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Información comercial.

• Económico-financeira e seguros.

• Categoría especial de datos.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Administracións públicas con competencia na materia.

• Xulgados e tribunais.

• En determinados eventos, poderá publicarse listado de participantes na sede electrónica e
páxina web do Concello de Arzúa.

Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.



             CONCELLO DE ARZÚA Identificación Fiscal P1500600J Tel.981 500 000 – Fax. 981 815 001
             Rúa de Santiago, nº2 – 15810 – Arzúa (A Coruña)

Inventario e uso de bens de relevancia local

Fins do Tratamento

• Inventario de bens.

• Xestión de visitas e actividades de carácter social, cultura, lúdico ou festivo.

• Autorizacións de uso de bens do patrimonio local.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia.
Categoría de Interesados

• Propietarios.

• Solicitantes.

• Participantes.

• Asistentes.

• Reclamantes.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Entidades aseguradoras.

• Rexistro da propiedade.

• Administración autonómica con competencias en patrimonio cultural.

• Policía local.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Licenzas de armas

Fins do Tratamento
• Rexistro de todas as licenzas de armas concedidas polo Concello.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o exercicio de poderes públicos (art. 6.1.e de  RXPD), acorde aos

fins que establece respecto diso a Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de Protección da
Seguridade Cidadá, e demais normativa aplicable.

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Relativos a comisión de infraccións.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Garda Civil.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Licenzas, declaracións responsables e comunicacións de carácter urbanístico

Fins do Tratamento

• Xestión do outorgamento de autorizacións.

• Concesión de licenzas.

• Cédulas ou declaracións de habitabilidade.

• Tramites administrativos relacionados a nivel urbanístico.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Categoría de Interesados

• Persoas interesadas ou o seu representante.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Académicos-profesionais.

• Información comercial.

• Situacións persoais.

• Infraccións e sancións administrativas.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros órganos da administración local.

• Policía local.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Licenzas de taxi

Fins do Tratamento
• Xestión de solicitudes e concesión de licenzas de taxi e condutores dos mesmos.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o exercicio de poderes públicos (art. 6.1.e de  RXPD), acorde aos

fins  que  establece  a  Lei  4/2013,  do  30  de  maio,  de  transporte  público  de  persoas  en
vehículos de turismo de Galicia.

Categoría de Interesados
• Solicitantes

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Académicos e profesionais.

• Carne de conducir.

• Documentación vehículo.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta de Galicia

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Mesas electorais

Fins do Tratamento
• Formación  das  Mesas  Electorais  mediante  sorteo  público  e  nomeamento  do  Presidente,

Vocais e Suplentes.

Base Xurídica
• Artigo 6.1. c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal

aplicable ao responsable do tratamento (Lei Orgánica5/1985, do 19 de xuño, do Réxime
Electoral Xeneral). 

• Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento.

Categoría de Interesados
• Presidente, vogais e suplentes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta Electoral Central e/ou de Zona, outros órganos da Administración estatal.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Mobilidade reducida

Fins do Tratamento
• Xestión de tarxetas de aparcamento para persoa con mobilidade reducida.

Base Xurídica
• Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público (art.

6.1.e  de  RXPD),  acorde  ao  establecido  no  Real  Decreto  Lexislativo  1/2013,  do  29  de
novembro, polo que se aproba o texto refundido de a Lei Xeral de dereitos das persoas con
discapacidade e da súa inclusión social, e demais normativa aplicable.

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Categorías especiais de datos (saúde).

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Xunta de Galicia

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Notificación de brechas de seguridade

Fins do Tratamento

• Xestión e avaliación das brechas de seguridade notificadas polo responsable.
Base Xurídica

• Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais.

Categoría de Interesados

• Persoas físicas, incluídas as representantes de persoas xurídicas que realizan a notificación
de brechas de seguridade.

• Empregados.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Detalles de emprego.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Organizacións ou persoas relacionadas directamente co responsable de tratamiento.

• Outros organismos da administración pública.

• Autoridades de control pertencentes á UE.
Transferencias Internacionais

• Poden existir transferencias internacionais dentro da UE.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Ocupación vía pública

Fins do Tratamento
• Xestión  de  licenzas  para  regular  as  condicións  a  que  deben  axustarse  as  obras  ou

instalacións que se realicen nos espazos libres de dominio e uso público municipal.

• Devolucións de fianzas por ocupación de vía pública.

Base Xurídica
• Artigo 6.1. c) RGPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal

aplicable ao responsable do tratamento (Lei 7/1985, do 2de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local).

• Artigo 6.1.e) RGPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento.

Categoría de Interesados
• Solicitantes.

• Licenzatarios.

• Representantes legais.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características Persoais.

• Circunstancias sociais.

• Datos económico-financieiros de seguros.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros órganos da Administración local.

• Outros órganos da Administración autonómica.

• Outros órganos da Administración do Estado.

• Tribunal de Contas ou equivalente autonómico.

•  Bancos, Caixas de aforro e Caixas rurais,outras entidades financeiras.

• Órganos xudiciais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Padrón municipal

Fins do Tratamento

• Xestión do padrón municipal de habitantes.

• Emisión de certificacións.

• Acreditación e verificación da residencia.

• Fomento da participación cidadá.

• Elaboración de estatísticas.

• Fins históricos e científicos.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Categoría de Interesados

• Cidadáns residentes no concello.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Académicos-profesionais.

• Os precisos para a elaboración do Censo Electoral.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros organismos da administración pública.

• Outros Concellos.

• Instituto Nacional de Estatística.

• Forzas e corpos de seguridade.

• Oficina do Censo Electoral.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Participación cidadá

Fins do Tratamento

• Facilitar e promover a participación cidadá.

• Fins históricos, estatísticos e científicos.
Base Xurídica

• Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Categoría de Interesados

• Cidadáns.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Non existen comunicacións de datos previstas.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os  datos  conservaranse  ata  que  se  teña  cumprido  o  prazo  de  prescrición  de  posibles
responsabilidades nacidas do tratamento.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Policía Local

Fins do Tratamento

• Actuacións

• Intervencións

• Xestión integral da Policía Local.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

• Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección da Seguridade Cidadá.

• Lei Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade.
Categoría de Interesados

• Cidadáns.

• Residentes.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Académico-profesional.

• Información comercial.

• Relativos a comisión de infraccións.

• Categoría especial de datos.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outras administracións públicas.

• Forzas e corpos de seguridade.

• Xulgados e tribunais.

• Compañía aseguradoras.

• Centros de saúde e hospitalarios.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Publicación de actos administrativos, Boletíns oficiais

Fins do Tratamento

• Notificación mediante publicación de actos administrativos.
Base Xurídica

• O tratamento é preciso para o cumprimento dunha misión realizara en interese público, en
relación coa norma que regula o diario ou boletín oficial.

Categoría de Interesados

• Persoas interesadas en procedementos administrativos.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Os datos serán accesibles por calquera persoa que acceda á edición electrónica do diario
oficial.

• No caso do apartado de suplemento de notificacións, os datos deixarán de ser accesibles
libremente transcorrido tres meses.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Reserva de espazos

Fins do Tratamento
• Xestión de reservas de salas e espazos en edificios municipais para realización de reunións,

talleres e actividades culturais, deportivas ou formativas.

Base Xurídica
• Para o tratamento requirirase o consentimento do interesado (art. 6.1.a de RXPD).

Categoría de Interesados
• Cidadáns e residentes.

• Solicitantes.

• Asociacións e membros.

• Estudantes.

• Representantes legais.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Económico-financeiros e seguros.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Non existen comunicacións de datos previstas.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Redes sociais e canais de comunicacións institucionais

Fins do Tratamento

• Comunicación  de  noticias,  eventos,  xornadas  formativas  cos  seguidores  da  propia  rede
social.

• Publicidade activa das actividades vía páxina web, prensa escrita ou online.
Base Xurídica

• O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais.

• Lei  19/2013,  de  9  de  decembro,  de  transparencia,  acceso  a  información  pública  e  bo
goberno.

Categoría de Interesados

• Persoas interesadas.

• Seguidores das Redes Sociais.
Categoría de datos Persoais

• Identificación. (nome, apelidos, imaxe e voz)
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Cidadáns.
Transferencias Internacionais

• Poden  existir  transferencias  internacionais  de  datos  previstas  por  parte  das  empresas
propietarias das distintas Redes Sociais.

Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Rexistro de conflito de intereses e incompatibilidades

Fins do Tratamento

• Control  dos  conflitos  de intereses  en todo aquilo que afecta  o réxime de dedicacións  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  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

• 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 Xeral.

• Lei  53/1984,  do  26  de  decembro,  de  Incompatibilidades  do  Persoal  ao  Servizo  das
Administracións Públicas.

Categoría de Interesados

• Cargos electos e non electos da entidade local e traballadores.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Académico-profesional.

• Información comercial.

• Relativos a comisión de infraccións.

• Categoría especial de datos.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Os datos serán accesibles  por  calquera persoa que acceda ao seu rexistro dispoñible  no
Portal de Transparencia.

Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Rexistro xeral

Fins do Tratamento

• 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

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.

Categoría de Interesados

• Cidadáns.

• Persoal empregado público destinatario ou emisor do escrito ou comunicación.

• Persoa física ou xurídica que queira manter unha relación de calquera índole co Concello de
Arzúa.

Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Datos de rexistro.

• Órgano administrativo remitente e órgano administrativo ao que se envía.

• Os relacionados co procedemento e documentos presentados.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros organismos da administración pública.

• No seu caso, órganos competentes para coñecer o procedemento.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Servizo de abastecemento e saneamento de augas

Fins do Tratamento
• Xestión da formalización dos contratos de subministración, cobranza de recibos ou facturas,

aclaracións e informacións sobre o funcionamento dos servizos.

• Atención de incidencias e reclamacións sobre o servizo de subministración e/ou saneamento.

• Autorización de vertedura da rede de sumidoiros.

• Xestión  potestade  sancionadora  (actas  de  inspección,  boletíns  de  denuncia  e  outras
actuacións).

Base Xurídica
• Artigo 6.1. c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal

aplicable ao responsable do tratamento (Lei 7/1985, do 2de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local). 

• Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento. 

Categoría de Interesados
• Usuarios e aboados.

• Representantes legais.

• Autorizados.

• Sancionados.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Datos económico-financeiros de seguros.

• Datos de infraccións de natureza penal e administrativa.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros órganos da Administración local.

• Outros órganos da Administración autonómica.

• Outros órganos da Administración do Estado.

• Tribunal de Contas ou equivalente autonómico.

• Bancos, Caixas de aforro e Caixas rurais,outras Entidades financeiras.

• Órganos xudiciais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
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• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Servizo de recollida de residuos urbanos

Fins do Tratamento
• Xestión da cobranza de recibos ou facturas, aclaracións e informacións.

• Atención de incidencias e reclamacións do servizo de recollida,  tratamento,  transporte  e
eliminación de residuos urbanos.

• Xestión  potestade  sancionadora  (actas  de  inspección,  boletíns  de  denuncia  e  outras
actuacións).

Base Xurídica
• Artigo 6.1. c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal

aplicable ao responsable do tratamento (Lei 7/1985, do 2de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local).

• Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en
interese  público  ou  no  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao  responsable  do
tratamento. 

Categoría de Interesados
• Usuarios ou abonados.

• Representantes legais.

• Autorizados.

• Sancionados.

Categoría de datos Persoais
• Identificativos.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Datos económicos-financeiros de seguros.

• Datos de infraccións de natureza penal e administrativa.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outros órganos da Administración local.

• Outros órganos da Administración autonómica.

• Outros órganos da Administración do Estado.

• Tribunal de Contas ou equivalente autonómico.

• Bancos, Caixas de aforro e Caixas rurais,outras Entidades financeiras.

• Órganos xudiciais.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
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aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Servizos sociais

Fins do Tratamento segundo corresponda:

• Mediación. (adultos e menores)

• Servizo a domicilio para persoas maiores, para a infancia para comunidade ou grupo. (como
grupos familiares)

• Teleasistencia.

• Axudas económicas individualizadas: gastos excepcionais nos que concorran circunstancias
de grave ou urxente necesidade social.

• Axudas  económicas  individualizadas:  gastos  destinados  a  cubrir  necesidades  básicas
familiares.

• Intervención para a prevención e inserción social: persoas ou grupos de alto risco.

• Servizo de dependencia a persoas maiores de 65 anos, persoas con discapacidade física,
psíquica e sensorial, persoas con enfermidade mental crónica e nenos/as menores de 3 anos.

• Axuda ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

• Centro de día para persoas maiores dependentes e para menores. (centro ocupacional)

• Centros de atención preventiva para as persoas maiores. (CEAM)

• Vivenda  tutelada,  prevención  de  situacións  de  desprotección  social  e  desarraigamento
familiar.

• Intervención familiar.
Base Xurídica

• Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

• Exercicio de poderes públicos.
Categoría de Interesados

• Usuarios, individuais ou colectivos.

• Representantes legais.

• Familiares.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Académicos-profesionais.

• Detalles de emprego.

• Datos bancarios.

• Transaccións de bens e servizos.

• Económicos-financeiros e de seguros.

• Relativos á saúde.
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• Condenas e infraccións.

Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Organismos da Seguridade Social.

• Outros organismos da administración pública.

• Forzas e corpos de seguridade.

• Bancos/Caixas de aforro.

• Entidades aseguradoras.

• Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro.

Transferencias Internacionais
• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.

Prazos previstos de supresión
• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,

investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade
• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se

regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Transparencia, publicidade activa e reutilización da información

Fins do Tratamento

• Rexistro e tramitación das peticións de acceso á información realizadas polos cidadáns.

• Xestión de procedementos de publicidade activa.
Base Xurídica

• Lei 19/2013, de 9 decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

• Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.

Categoría de Interesados

• Cidadáns.

• Solicitantes.

• Empregados.

• Cargos Públicos.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Consello de transparencia e bo goberno.

• Xulgado e tribunais.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Unións de feito

Fins do Tratamento

• Xestión das inscricións, resolucións relacionadas co rexistro.

• Expedición de certificacións a solicitude dos interesados.
Base Xurídica

• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Categoría de Interesados

• Parellas.

• Representantes legais.

• Testemuñas.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Outras  administracións  públicas,  cando  os  datos  son  precisos  para  o  recoñecemento  de
dereitos aos membros da unión.

Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Xestión de persoal

Fins do Tratamento

• Xestión de recursos humanos do persoal público, o que inclúe toma de posesión do posto,
control horario e rexistro diario da xornada,  control de acceso e presenza,  altas,  baixas,
permisos,  vacacións,  incompatibilidades,  formación,  plans  de  pensións,  prevención  de
riscos,  acción  social,  trienios,  dietas,  anticipos,  desconto  sindical,  eleccións  laborais,
seguridade social,  IRPF, pago de nóminas,  xestión de solicitudes, cesamento,  entrega de
ferramentas laborais e expedientes laborais.

Base Xurídica

• Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Categoría de Interesados

• Familiares dos empregados públicos.

• Empregados públicos funcionarios de carreira.

• Interinos, persoal laboral e persoal eventual.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Académicos-profesionais.

• Detalles de emprego.

• Datos bancarios.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Rexistro central de persoal.

• Instituto nacional da administración pública.

• Instituto nacional da seguridade social.

• Mutualidades de funcionarios.

• Empresa de prevención de riscos laborais.

• Entidades xestoras e depositarias do plan de pensións da administración.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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Xestión tributaria

Fins do Tratamento
• Xestión de tributos locais, impostos, taxas, prezos públicos e contribucións especiais.

Base Xurídica
• Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais.

Categoría de Interesados

• Datos da unidade familiar.

• Contribuínte ou o seu representante legal.
Categoría de datos Persoais

• Identificación.

• Características persoais.

• Circunstancias sociais.

• Datos bancarios.

• Económicos-financeiros e de seguros

• Relativos á saúde.
Categorías  de  destinatarios  de  comunicacións,  incluídos  terceiros  países  e  organizacións
internacionais

• Administración tributaria.

• Outros organismos da administración pública.
Transferencias Internacionais

• Non existen transferencias internacionais de datos previstas.
Prazos previstos de supresión

• Os datos persoais conservaranse o tempo preciso para realizar as actividades de prevención,
investigación e, en xeral,  actuacións policiais correspondentes e rexerase pola normativa
aplicable en función da natureza da intervención policial.

Medidas de seguridade

• Corresponden as relativas ao Anexo II do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
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