QUEN É A RESPONSABLE DO TRATAMIENTO?

ANA MARÍA CARBALLAL MARTÍNEZ CIF 53078943E
Rúa Echegaray nº 39 baixo – 36002 – Pontevedra – España
986 864 598/649 346 457 – anias@anias.es
é a responsable do tratamento dos seus datos persoais e infórmalle que serán tratados
de conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei
Orgánica 3/2018 do 5 de decembro ( LOPDGDD) co consentimento do representante
legal do interesado sendo a finalidade do tratamento a realización de actividades de
lecer e formación. Os seus datos conservaranse durante non máis tempo do necesario
para manter o fin do tratamento e non se comunicarán a terceiros sen o seu
consentimento.
FINALIDADE E RECOMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Segundo a lexislación aplicable, recompilamos datos sobre vostede e calquera outra
parte cuxos datos nos facilite no momento en que:
1- Cubre o Formulario de alta En liña: Neste formulario pedímoslle os datos coa
finalidade de que sexa cliente da nosa empresa e utilizamos os seus datos para
xestionar a súa solicitude dos nosos servizos, e, así mesmo, usamos o seu email e o
seu teléfono para enviarlle novidades, boletíns informativos e ofertas promocionais.
2- Interactúa connosco a través das redes sociais.
3-Contacta

connosco

por

teléfono,

SMS

ou

correo

electrónico.

A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARAN OS DATOS?

ANA MARÍA CARBALLAL MARTÍNEZ non comunica nin cede datos de carácter persoal a
terceiros, salvo que unha norma con rango de lei dispoñan o contrario.
TEMPO DE RECOMPILACIÓN DE DATOS

Clientes: os datos serán conservados mentres se manteña a relación contractual, máis
un prazo máximo adicional de 10 anos tras a finalización do contrato, en aplicación da
lexislación civil, mercantil e fiscal.
Boletíns Informativos: os datos serán tratados mentres non se solicite a oposición
polo interesado ou se revogue o consentimento.
Contacto: os datos serán conservados mentres non se solicite a oposición polo
interesado ou se revogue o consentimento. En calquera momento podes exercer os
teus Dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Copia, Traslado ou
Esquecemento.

POSIBILIDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO

No caso de que vostede outorgase o consentimento para algunha finalidade específica,
ten dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do
tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
DEREITO ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, de maneira gratuíta
mediante email a anias@anias.es dirección Rúa Echegaray 39 baixo 36002- Pontevedra
(España). Se vostede é usuario/a dos nosos servizos, tamén poderá exercer os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre a súa información.
CAMBIOS NESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDADE

Poderemos cambiar periodicamente a presente Declaración de privacidade. Con todo,
non minguaremos os seus dereitos en virtude da devandita Declaración de
privacidade. Sempre actualizaremos esta Declaración de privacidade no noso sitio web,
polo que lle suxerimos que tente lela cando visite o sitio web (a indicación «última
actualización» móstralle cando se actualizou por última vez esta Declaración de
privacidade).

