Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
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Con que fnalidade tratamos os seus datos persoais?
Nd FUNDACIÓN LUIS SEOANE trdtdmos os seus ddtos persodis fdcilitddos d trdvés do presente
formuldrio cod fndliddde de responder á súd consultd e/ou remitrlle d informdción que nos
solicite.
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Conservdremos os seus ddtos persodis sempre que sexdn necesdrios pdrd responder á súd
solicitude de informdción ou consultd, procedendo á súd supresión unhd vez deixdn de ter
utliddde pdrd d entddde.
Cal é a lexitmación para o tratamento dos seus datos?
A bdse legdl pdrd o trdtdmento dos seus ddtos é o consentmento explícito e inequívoco que
vostede nos fdcilitd medidnte d dceptdción explícitd destd polítcd de privdciddde.
A que destnatarios se comunicarnn os seus datos?
A FUNDACIÓN LUIS SEOANE pode compdrtr os seus ddtos persodis con dquelds empresds ou
coldborddores que son esencidis pdrd poder prestdrlle o servizo que nos solicitd e que teñen d
condición de encdrgddos de trdtdmento, estes coldborddores suscribiron un contrdto que
gdrdnte d confdencidliddde e seguriddde dos seus ddtos.
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Cdlquerd persod ten dereito d obter confrmdción sobre se nd FUNDACIÓN LUIS SEOANE
estdmos trdtdndo ddtos persodis que lles concerndn, ou non.
As persods interesddds teñen dereito d dcceder dos seus ddtos persodis, dsí como d solicitdr d
rectfcdción dos ddtos inexdctos ou, no seu cdso, solicitdr d súd supresión cdndo, entre outros
motvos, os ddtos xd non sexdn necesdrios pdrd os fns que foron recollidos.
En determinddds circunstdncids, os interesddos poderán solicitdr d limitdción do trdtdmento
dos seus ddtos, en cuxo cdso únicdmente os conservdremos pdrd o exercicio ou d defensd de
recldmdcións.
En determinddds circunstdncids e por motvos reldcionddos cod súd situdción pdrtculdr, os
interesddos poderán opoñerse do trdtdmento dos seus ddtos. A FUNDACIÓN LUIS SEOANE
deixdrá de trdtdr os ddtos, dgás por motvos lexítmos imperiosos, ou o exercicio ou d defensd
de posibles recldmdcións.
Se considerd que dlgún dos devdnditos dereitos non foi respectddo, Vostede terá dereito d
presentdr unhd recldmdción dnte d Agencid Espdñold de Protección de Ddtos.
(htps://www.dgpd.es/portdlwebAGPD/index-ides-idphp.php)

