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ANEXO I: REXISTRO DE ACTIVIDADES 

DATOS COMÚNS A TODOS OS TRATAMENTOS 
RESPONSABLE DE TRATAMENTO CONCELLO DE COIRÓS  
REPRESENTANTE DO RESPONSABLE DE 
TRATAMENTO 

FRANCISCO QUINTELA REQUEIJO 

DPO/COORDINADORA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB. 
SL/A Coordinadora de protección de datos é BEGOÑA 
RIVEIRA BARROS que ocupa o posto de ASESORA XURÍDICA 
DO CIM 

DEPENDENCIA EXERCICIO DEREITOS 
PROTECCIÓN DE DATOS 

coiros@coiros.es; Lugar Coirós de Arriba, 16, 15316 - Coirós 
(A Coruña). 

 
 
REXISTRO DE ACTIVIDADE – SIR 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Rexistro de entrada de documentación dirixida ás distintas 

dependencias municipais ou a outras administracións e organismos 
públicos. Procedemento administrativo 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadanía e residentes 

- Solicitantes 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa interesada ou o seu representante legal 

- Administración Pública 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS: Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, 
sinatura, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 

OUTROS DATOS TIPIFICADOS:    

CESIÓNS PREVISTAS Administración do Estado, Xunta de Galicia, Deputación Provincial 
da Coruña e Administración Local 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para 
poder atender a solicitude, así como para dar cumprimento legal ás 
xestións administrativas derivadas da mesma sempre e cando se 
vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles accións de 
responsabilidade derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas e Real Decreto 209/2003, de 
21 de febreiro, polo que se regulan os rexistros e as notificacións 
telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a 
sustitución da aportación de certificados polos cidadáns, e demais 
normativa que a desenvolva e substitúa. 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – PADRÓN DE HABITANTES 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión do padrón municipal de habitantes, acreditación do 

domicilio habitual 
CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadanía 

- Residentes 
PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 

electrónico 
ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
académicos e profesionais 

CESIÓNS PREVISTAS Instituto Nacional de Estatística, Administración do Estado e 
Administración Pública da Xunta de Galicia cando necesite 
datos do padrón de habitantes para realizar notificacións de 
ausentes, Xulgados e Tribunais 

 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Non se contempla a supresión de datos persoais sendo 
necesaria a súa conservación por razóns de índole histórica, 
estatística e científica. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime 
Local e demais normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – PERSOAL 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Recursos humanos, xestión de nóminas 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS Empregados e empregadas 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa interesada ou o  seu representante legal 

- Administración Pública 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, Nº Seguridade 
Social, sinatura, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Datos relativos a infraccións 
penais ou administrativas (Certificado de Antecedentes 
Penais) 

OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
académicos e profesionais, detalles do emprego, 
económicos, financeiros e de seguros, transaccións de bens e 
servizos 

CESIÓNS PREVISTAS Seguridade Social, Facenda Pública e Administración 
Tributaria, Xunta de Galicia, Administración do Estado: SEPE 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Durante a relación como funcionario/a ou de carácter laboral 
e en calquera caso mentres non se vexa cumprido o prazo de 
prescripción de posibles accións de responsabilidade 
derivadas do tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do 
Empregado Público e demais normativa que o desenvolva e 
substitúa. 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – SERVIZOS SOCIAIS E EDUCACIÓN FAMILIAR 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Prestar o mellor servizo no marco das funcións que sexan 

competencia dos Servizos Sociais do Concello, en particular, 
consultas de natureza persoal (información xurídica, 
problemáticas sociais de distinta índole, educación familiar, 
atención psicolóxica, asistencia a necesidades sociais 
específicas, asistencia ó centro de información á muller 
(CIM)…), rexistro de solicitantes de dependencia e xestión 
administrativa de expedientes para remisión á Xunta de 
Galicia 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS  Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, Nº Seguridade 
Social, sinatura, tarxeta sanitaria, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Saúde, vida sexual, datos 
relativos a infraccións penais ou administrativas. 

OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
circunstancias sociais, académicos e profesionais, detalles do 
emprego, económicos, financeiros e de seguros 

CESIÓNS PREVISTAS Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Xulgados e 
Tribunais, Institucións públicas sanitarias, educativas e 
sociais, Administración Pública da Xunta de Galicia con 
competencia na materia, Concellos distintos do Concello de 
Coirós e organismos públicos directamente relacionados coa 
intervención social 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a súa supresión e en calquera caso 
sempre que se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento  

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 13/2008, de 3 de diciembre, de Servizos Sociais de Galicia 
e demais normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 
FINALIDADES DO TRATAMENTO - Asesoramento sobre a búsqueda de emprego, creación de 

novas empresas, xestión de cursos de formación 

- Xestión de currículums e selección de persoal 

- Recursos humanos 

- Educación e cultura 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns e residentes 

- Empregados e empregadas 

- Solicitantes 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa interesada ou o seu representante legal 

- SEPE 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS: Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, 
imaxe, sinatura, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais 
académicos e profesionais, detalles do emprego 

CESIÓNS PREVISTAS Entidades privadas que soliciten currículums para cubrir 
postos vacantes propios, Xunta de Galicia, Administración do 
Estado: SEPE 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión e 
sempre e cando se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento  
Para o caso específico dos currículums: 
 

- Un ano 
- No caso de que o currículum pertenza a un 

empregado ou empregada da entidade, será 
conservado durante a relación laboral ou de servizo 
e mentres non se solicite a supresión dos datos que 
figuran no mesmo 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo consentimento da 
persoa interesada 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – XESTIÓN ECONÓMICA 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión contable, fiscal e administrativa do Concello 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns  

- Residentes 

- Empregados e empregadas 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Económicos, financeiros e de 
seguros, transaccións de bens e servizos 

CESIÓNS PREVISTAS Facenda Pública e Administración Tributaria, Tribunal de 
Contas, Xunta de Galicia, Deputación Provincial da Coruña, 
bancos, caixas de aforro e caixas rurais 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión e 
sempre e cando se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento  
 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais e demais normativa que a desenvolva e substitúa 

 

  

rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com 
 



   

  CONCELLO DE COIRÓS - 8 
 
 

 

REXISTRO DE ACTIVIDADE – RECADACIÓN 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Cobro de tributos municipais 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:  Económicos, financieiros e de 
seguros  

CESIÓNS PREVISTAS Facenda Pública e Administración Tributaria 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Os datos persoais serán conservados mentres perdure a 
condición de obrigado ou obrigada tributaria e, en calquera 
caso mentres non se vexa cumprido o prazo de prescripción 
de posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 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 e 
demais normativa que as desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – CONTRATACIÓN 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión de contratación de obras e/ou servizos para o 

Concello 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

- Provedores 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal. 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
circunstancias sociais, académicos e profesionais, 
económicos, financeiros e de seguros, transaccións de bens e 
servizos. 

CESIÓNS PREVISTAS Tribunal de Contas, Administración do Estado: Ministerio con 
competencia na materia, Xunta de Galicia: Consellería con 
competencia en materia de contas, Entidades aseguradoras 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Durante a vixencia do contrato de obra ou de prestación de 
servizos e en calquera caso mentres non se vexa cumprido o 
prazo de prescripción de posibles accións de 
responsabilidade derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector 
Público e demais normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – LICENZAS E AUTORIZACIÓNS 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión de licenzas de apertura, de obras, feiras ou 

actividades culturais, procedemento administrativo 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, Nº Seguridade 
Social, sinatura, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Circunstancias sociais, 
académicos e profesionais, detalles  emprego, económicos, 
financeiros e de seguros, transaccións de bens e servizos. 

CESIÓNS PREVISTAS Instituto Nacional de Estatística, Administración do Estado: 
Ministerio con competencia na materia, Delegación de 
Goberno, Xunta de Galicia: Consellería con competencia na 
materia, Deputación Provincial da Coruña, Garda Civil, SGAE 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a súa supresión e en calquera caso 
mentres non se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime 
Local, Lei 9/2013, de 19 de decembro de emprendemento e 
da competitividade económica de Galicia, Lei 2/2016, de 10 
de febreiro, do Solo de Galicia e demais normativa que as 
desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – URBANISMO 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión de actos de planeamento, xestión e disciplina 

urbanística 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal. 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Circunstancias sociais, 
económicos, financeiros e de seguros 

CESIÓNS PREVISTAS Administración do Estado: Ministerio con competencia na 
materia, Xunta de Galicia: Consellería con competencia en 
urbanismo, Deputación Provincial da Coruña 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Durante a prestación do servizo e en calquera caso mentres 
non se vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles 
accións de responsabilidade derivadas do tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, Real 
Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación 
Urbana e demais normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – REXISTRO DE INTERESES MEMBROS DA CORPORACIÓN 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión e control de choque de intereses dos membros da 

corporación, coñecemento de bens e causas de 
incompatibilidade 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS Membros da Corporación Municipal 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
circunstancias sociais, académicos e profesionais, 
Económicos, financieiros e de seguros 

CESIÓNS PREVISTAS - 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión e 
en calquera caso sempre que non se vexa cumprido o prazo 
de prescripción de posibles accións de responsabilidade 
derivadas do tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo Art. 6.1 c) RGPD 
para dar conformidade á Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime Local, Lei Orgánica 5/1985, 
de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, Lei 19/2013, de 9 
de decembro, de Transparencia, acceso á información 
pública e bo goberno e demais normativa que as desenvolva 
e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Resarcir á cidadanía dos danos e lesións producidas nos seus 

bens e dereitos como consecuencia do mal funcionamento 
dos servizos públicos municipais 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS  Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Saúde 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:    

CESIÓNS PREVISTAS Xunta de Galicia, Entidades Aseguradoras, Xulgados e 
Tribunais 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a supresión dos mesmos e en 
calquera caso mentres non se vexa cumprido o prazo de 
prescripción de posibles accións de responsabilidade 
derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas e demais 
normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – ELECCIÓNS 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Selección dos membros das mesas electorais e xestión 

administrativa das eleccións 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Administración Pública 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
académicos e profesionais 

CESIÓNS PREVISTAS Instituto Nacional de Estatística, Xulgados e Tribunais, 
Administración do Estado: Ministerio con competencia na 
materia, Xunta de Galicia 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Non se contempla a supresión de datos persoais sendo 
necesaria a súa conservación por razóns de índole histórica, 
estatística e científica 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral 
Xeral e demais normativa que as desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – OCIO, CULTURA E DEPORTES 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Educación e cultura, organización de eventos e actividades 

deportivas, de ocio e culturais 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Saúde 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
circunstancias sociais, académicos e profesionais, 
económicos, financeiros e de seguros 

CESIÓNS PREVISTAS Entidades privadas que colaboran na organización de 
actividades culturais e/ou deportivas, Deputación Provincial 
da Coruña, Xunta de Galicia:  Consellerías con competencia 
na materia para solicitar subvencións 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Os datos persoais serán conservados o tempo que persista a 
actividade e, en calquera caso mentres non se vexa 
cumprido o prazo de prescripción de posibles accións de 
responsabilidade derivadas do tratamento. 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo consentimento da 
persoa interesada 

 

 

  

rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com 
 



   

  CONCELLO DE COIRÓS - 16 
 
 

 

 
REXISTRO DE ACTIVIDADE – BIBLIOTECA 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Educación e cultura 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais 

 
CESIÓNS PREVISTAS 

- 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  -  

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Os datos persoais serán conservados o tempo que persista a 
actividade e, en calquera caso mentres non se vexa 
cumprido o prazo de prescripción de posibles accións de 
responsabilidade derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo consentimento da 
persoa interesada 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – MEDIOAMBIENTE 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Xestión de denuncias en materia de medioambiente 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa denunciante 

- Fontes accesibles ó público  

- Administracións Públicas 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Circunstancias sociais 

CESIÓNS PREVISTAS Xulgados e Tribunais, Administración do Estado e 
Administración Pública da Xunta de Galicia con competencia 
en medioambiente para dar traslado das denuncias nesta 
materia a nivel estatal e autonómico 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a súa supresión e sempre que non se 
vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles accións 
de responsabilidade derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e demais 
normativa que a desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE – REXISTRO CANINO E ANIMAIS PERIGOSOS 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Procedemento administrativo, seguridade pública e defensa 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns  

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa interesa ou o seu representante legal 

- Administración Pública 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Datos relativos a infraccións 
penais ou administrativas (Certificado de Antecedentes 
Penais) 

OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Transaccións de bens e 
servizos 

CESIÓNS PREVISTAS - Xunta de Galicia 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a súa supresión e en calquera caso 
mentres non se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións de responsabilidade derivadas do 
tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Lei 4/2017, de 3 de outubro, de Protección e Benestar dos 
Animais de Compañía en Galicia e demais normativa que a 
desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE –  MATRIMONIOS CIVÍS 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Tramitación e rexistro dos matrimonios civís 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadáns 
- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada e/ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS: Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, 
sinatura, correo electrónico  

ESPECIALMENTE SENSIBLES:  
OUTROS DATOS TIPIFICADOS: Características persoais 

CESIÓNS PREVISTAS - Xulgados e Tribunais 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a súa supresión e en calquera caso 
mentres non se vexa cumprido o prazo de prescripción de 
posibles accións derivadas do tratamento.  

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo consentimento da 
persoa interesada de conformidade có disposto no Código 
Civil e demais normativa que o desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE –  CENTRO DE INFORMACIÓN Á  MULLER 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Prestar servizo de apoio, axuda e asesoramento a mulleres 

en situación de exclusión ou mulleres vítimas de violencia de 
xénero 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadanía 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS - Persoa interesada ou o seu representante legal 

- Xulgados e Tribunais 

- Xunta de Galicia 

- Servizos Sociais de outras entidades locais 

- Forzas e corpos de seguridade do estado 

- Asociacións 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS: Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, 
sinatura, correo electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES: Saúde, Historial xudicial 
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais 

CESIÓNS PREVISTAS Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Xulgados e 
Tribunais, Institucións públicas sanitarias, educativas e 
sociais, Administración Pública da Xunta de Galicia con 
competencia na materia, Concellos distintos do Concello de 
Coirós e organismos públicos directamente relacionados coa 
intervención social 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a supresión dos mesmos e en 
calquera caso mentres non se vexa cumprido o prazo de 
prescripción de posibles accións de responsabilidade 
derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro polo que se 
aproba o Texto Refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e 
demais normativa que o desenvolva e substitúa 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE –  OFICINA DE INFORMACIÓN Á XUVENTUDE 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Prestar servizo de información e tramite de xestións relativas 

ó colectivo xove do concello 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS - Cidadanía 

- Residentes 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal. 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES:  
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   Características persoais, 
académicos e profesionais 

CESIÓNS PREVISTAS Xunta de Galicia e Deputación da Coruña 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Mentres non se solicite a supresión dos mesmos e en 
calquera caso mentres non se vexa cumprido o prazo de 
prescripción de posibles accións de responsabilidade 
derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN O interese lexítimo ven determinado polo consentimento da 
persoa interesada 
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REXISTRO DE ACTIVIDADE –  REXISTRO DE ASOCIACIÓNS MUNICIPAIS 
FINALIDADES DO TRATAMENTO Rexistro das asociacións municipais 

CATEGORÍAS DE PERSOAS INTERESADAS Membros da xunta directiva da asociación 

PROCEDENCIA DOS DATOS Persoa interesada ou o seu representante legal 

CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

 

 IDENTIFICATIVOS:  
Nome e apelidos, DNI, dirección, teléfono, sinatura, correo 
electrónico 

ESPECIALMENTE SENSIBLES:  
OUTROS DATOS TIPIFICADOS:   

CESIÓNS PREVISTAS SGAE 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS  - 

PRAZO DE CONSERVACIÓN  Os datos serán conservados durante o tempo que esté 
constituída a asociación e, en calquera caso mentres non se 
vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles accións 
de responsabilidade derivadas do tratamento 

SISTEMA DE TRATAMENTO Mixto 

LEXITIMACIÓN Artigo 235 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 
conformidade coa Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
Bases de Réxime Local e demais normativa que a desenvolva 
e substitúa 
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PARA CALQUERA ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN Ou ACTUALIZACIÓN 

POR FAVOR PÓÑASE EN CONTACTO CONNOSCO EN: 

lopd@rbsoluciones.com 

981 30 90 90 

www.rbsoluciones.com 
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