AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Responsable do tratamento:

Denominación Social:
C.I.F.:
Domicilio Social:
Población:
Teléfono:
Correo electrónico
DPD:

Concello das Pontes de García Rodríguez
P-1507100D
Parque Municipal s/n
15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña
981453116
delegadoprotecciondatos@prodasva.org

Finalidade: Os datos solicitados solicitados a través do formulario, así como outra
documentación que poida ser achegada, será tratada coa finalidade de tramitar e xestionar a
solicitude da subvención.
Prazos de conservación: Os datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para
cumprir coa finalidade para a que se solicitaron. Así mesmo, conservaranse durante o período
necesario para cumprir coas responsabilidades da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de
Subvencións, así como os criterios e os prazos establecidos nos calendarios de conservación
ditaminados pola Comisión Cualificadora de Documentos Administrativos do Concello.
Lexitimación: A base legal para o tratamento dos datos facilitados, tanto no formulario como
na documentación que poida ser achegada, baséase no artigo 6.1. c) do RGPD: tratamento
necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento,
no artigo 6.1 e) do RGPD: tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do
tratamento.
- Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Os datos solicitados son os necesarios para a correcta tramitación da solicitude.
Destinatarios: En función da solicitude realizada, están previstas aquelas comunicacións que
sexan necesarias para a correcta xestión da súa solicitude sempre que se cumpran algúns dos
supostos legalmente previstos na vixente normativa de protección de datos. Non están
previstas transferencias internacionais de datos.
Dereitos: As persoas interesadas teñen dereito a:


Obter confirmación sobre se o Concello está a tratar os seus datos persoais.



Acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos
ou, no seu caso solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non
sexan necesidades para as cales foron solicitados.



Solicitar en determinadas circunstancias:
o

A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só serán conservados
polo Concello para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

o

A oposición ao tratamento dos seus datos, nese caso, o Concello deixará de
tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a
defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación,
portabilidad, cando procedan, ante Concello das Pontes de García Rodríguez, Parque
Municipal s/n, 15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña, indicando no asunto: Ref.
Protección de Datos ou a través da Sede electrónica: https://sede.aspontes.org/opencms/es/.
Se no exercicio dos seus dereitos non foi debidamente atendido poderá presentar unha
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

