Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: FUNDACIÓN LUIS SEOANE - CIF: G-15.568.199
End. postal: Rúa San Francisco, nº 27, CP 15001, A Coruña
Teléfono: 981 21 60 15
Correo elect: info@fundacionluisseoane.gal
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
Na Fundación Luis Seoane tratamos os datos dos nosos clientes web coa fin de: Xestión do
pedido realizado a través da páxina web, envío do pedido, proceder á facturación e cobro do
pedido, xestión fiscal e contable da entidade e xestionar o envío de información comercial e/ou
publicitaria sobre productos, propios e de terceiros, que poidan resultar do seu interese.
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos persoais proporcionados conservaránse mentres se manteña a relación mercantil, e
subsidiariamente durante o prazo de 5 anos desde a sinatura do contrato ou emisión da factura
do servizo.
Os seus datos persoais relacionados co envío de información comercial e/ou publicitaria
conservarémolos de maneira permanente, na medida en que non nos solicite o seu dereito de
oposición e/ou supresión dos seus datos.
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de compravenda
(segundo os termos e condicións que constan no contrato de compravenda).
Para o envío de información comercial e/ou publicitaria ao correo electrónico, facilitado no
momento do seu rexistro como cliente web, a base legal do tratamento será o consentimento
expreso facilitado mediante a marcación da casa de verificación correspondente.
A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
A Fundación Luis Seoane pode compartir información persoal con aquelas empresas ou
colaboradores que son esenciais para realizar o servizo que o usuario lle encomendou e teñen a
condición de encargados do tratamento, estes colaboradores suscribiron un contrato que
garante a confidencialidade e a seguridade dos seus datos. Igualmente no caso de existir algún
tipo de obrigación legal, a Fundación Luis Seoane procederá a realizar as cesións legais dos seus
datos ás que legamente se atope obrigado.
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na Fundación Luis Seoane estamos
tratando datos persoais que lles concernan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a
rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para as que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos
seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de
reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os
interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A Fundación Luis Seoane deixará
de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles
reclamacións.
Se considera que algún dos devanditos dereitos non foi respectado, Vostede terá dereito a
presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos.
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)

