
ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS DA XUVENTUDE

TRATAMENTO

Concello de Catoira
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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. 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

Xestión de preinscricións, inscricións e desenvolvemento de actividades de carácter sociais e/ou culturais, lúdicas ou festivas, a nivel individual e colectivo.
Xestión de asistentes a eventos, actos ou actividades de carácter social, cultural, lúdico ou festivo nas instalacións municipais (Centros de cultura, Museos
e outras instalacións similares). Xestión de participantes a concursos ou, no seu caso, a candidatos a premios ou galardóns, así como a publicación nos
medios de comunicación. Xestión de actividades durante os veráns de campamento para facilitar a conciliación familiar. Xestión do programa alborexar
adicado a aquelas familias que comezan cedo a xornada laboral e así poidan deixar os seus nenos e nenas a coidado antes do comezo da xornada escolar.

FINS DO TRATAMENTO

Usuarios, pai, nai, titor 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 económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas, bens patrimoniais, datos bancarios, datos económicos de nómina, datos, 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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