
ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

TRATAMENTO
Concello de Ponteareas

Concello de Ponteareas

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Artigo 6. 1. a) RXPD. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

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 este 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.

Artigo 9. 2.  h) RXPD. O tratamento é necesario para fins de medicina preventiva ou laboral, avaliación da capacidade laboral do traballador, diagnóstico médico,
prestación de asistencia ou tratamento de tipo sanitario ou social, ou xestión dos sistemas e servizos de asistencia sanitaria e social.

BASE XURÍDICA

Xestión de preinscricións, inscricións e desenvolvemento de actividades de carácter deportivo, a nivel individual e colectivo. Xestión administrativa e
contable do servizo. Reserva para uso de instalacións. Bonos familiares. Xestión de equipos/deportistas federados e competicións.

FINS DO TRATAMENTO

Usuarios, pai, nai, tutor ou representante legal.

COLECTIVO

Datos de categoría especial: Saúde (Diversidade funcional).
Carácter identificativo: Nome e apelidos, NIF, enderezo (postal ou electrónico), teléfono (fixo ou móbil), firma, sinatura electrónica.
Características persoais: Idade, datos de familia, sexo, data de nacemento, nacionalidade, lugar de nacemento.
Datos económicos-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas, bens patrimoniais, datos bancarios, datos económicos de nómina, datos de seguros,
subsidios, beneficios.

CATEGORÍAS DE DATOS

Non se prevén.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS
Non están previstas transferencias internacionais.

PRAZO SUPRESIÓN
Conservaranse durante o tempo 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.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Esquema Nacional de Seguridade.
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