INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – CIM
O Responsable de Tratamento dos datos persoais é o CONCELLO DE COIRÓS, con dirección en
LUGAR COIRÓS DE ARRIBA, 16, 15316 - COIRÓS (A CORUÑA); coiros@coiros.es.
1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE COIRÓS é Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
coiros@coiros.es.
2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo descrito
no informe de derivación correspondente, así como para levar a cabo a xestión administrativa
que puidera derivarse do mesmo. A información facilitada será empregada có fin de dar unha
axeitada satisfacción ás funcións propias do CIM e, en concreto, a aquelas especialmente
vinculadas ás consultas de natureza persoal (información xurídica, atención psicolóxica,
violencia de xénero e discriminación por razón de xénero), así como para a subministración de
información ao órgano da Xunta de Galicia con competencias en materia de igualdade para
cumprir as obrigas de elaboración dos informes mensuais de consultas e da “memoria de
funcionamento anual” e para facilitar, con carácter xeral, a comprobación do axeitado
funcionamento dos CIMs dentro dos parámetros da normativa que os regula, así como para
fins estatísticos e de control das auditorías que se puideran facer sobre estes.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa
relación e en calquera caso, mentres non transcorra o prazo de prescrición de posibles accións
de responsabilidade derivadas do tratamento.
3.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que
nos outorga coa firma da presente circular.
4.-ENTIDADES DESTINATARIAS DE CESIÓNS: Os datos poden ser obxecto de cesión a terceiras
entidades ou persoas para o cumprimento de funcións directamente relacionadas cos fins
lexítimos do CIM e, especialmente, en relación á seguinte tipoloxía de entidades:
- As empresas e provedores contratados necesariamente relacionados coa prestación
dos servizos propios do CIM, en particular, empresas adxudicatarias de servizos ou programas
do CIM.
- Os Concellos onde estea empadroada a persoa, e sexan os que teñen convenio co
Concello de Coirós para a prestación de servizos do CIM.
- Administración Pública Autonómica
- SERGAS
- Calquera organismo público directamente relacionado coa intervención social,
xurídica, ou psicolóxica.
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- As forzas e corpos de seguridade do Estado, a policía local dos concellos conveniados
co CIM de Coirós.
- Servizos de emerxencia, servizos sociais, servizos de saúde e benestar, co fin de
prestar unha atención integral ás persoas usuarias.
- Os órganos xurisdicionais, co fin de manter unha cooperación e coordinación axeitada
coa Administración de xustiza.
No caso de que a persoa usuaria estea física ou xuridicamente incapacitada para dar o seu
consentimento, os seus datos poderán ser transferidos e tratados por outras persoas e
entidades co fin de salvagardar o seu interese vital nos supostos de situacións de emerxencia.
No caso de solicitude de subvencións ou outro tipo de axudas económicas, os datos persoais
facilitaranse a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras
das mesmas
5.- DEREITOS: CONCELLO DE COIRÓS dispón de formularios específicos para facilitarlle o
exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos
formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en coiros@coiros.es, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Se considera que non
atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías: - Sede electrónica: www.aepd.es
- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid - Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

NOME E APELIDOS: ______________________________________________________
DNI/NIE: __________________________
TELÉFONO: _________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________

SINATURA
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