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RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Artigo 6. 1.  c) RXPD. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento:
Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil.

Artigo 6. 1. d) RXPD. O tratamento é necesario para protexer intereses vitais do interesado ou doutra persoa.

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.

BASE XURÍDICA

Servizo público para o cidadán orientado a búqueda de maneira efectiva da seguridade a través da protección de persoas e bens, ofrecendo unha resposta
adecuada aos distintos tipos de emerxencias e catástrofes, xa teñan a súa orixe en causas naturais, ou derivadas da acción humana.

FINS DO TRATAMENTO

Cidadáns e residentes, representantes legais, denunciantes e denunciados, sancionados e autorizados.

COLECTIVO

Datos de infraccións: De natureza penal e administrativa.
Datos de categoría especial: Saúde (Diversidade funcional), vítima de violencia de xénero, orientación sexual, orixe racial ou étnico.
Carácter identificativo: Nome e apelidos, NIF, enderezo (postal ou electrónico), teléfono (fixo ou móbil), firma.
Características persoais: Datos do estado civil, idade, datos de familia, sexo, data de nacemento, nacionalidade, lugar de nacemento.

CATEGORÍAS DE DATOS

Forzas e corpos de seguridade, órganos xudiciais, Administracións públicas, entidades aseguradoras e mutualidades.

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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