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Información adicional para provedores.
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamento:
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
CIF: G32009318
Dirección: Rúa Das Burgas - A Valenzá 10, 32002 Barbadás (Ourense)
Teléfono: 988233082
Correo electrónico: asburgas@acrasburgas.com
Finalidade do tratamento:
1.Xestión dos datos de carácter persoal facilitados polo provedor para o cumprimento do obxecto do contrato.
A base legal para o tratamento dos seus datos será a celebración dun contrato e serán gardados ata ó remate
do prazo de prescrición das acciones que puideran derivarse da relación contractual.
2.Xestión administrativa.
A base legal para o tratamento dos seus datos será a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure
a relación contractual.
3.Xestión contable.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Real
Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica ó Código de Comercio e serán gardados durante o prazo
establecido en dita norma e noutra lexislación aplicable.
4.Xestión fiscal.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei
58/2003 e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e noutra lexislación aplicable.
5. Mantemento do histórico de provedores
A base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo do responsable do tratamento en manter
un histórico de provedores e dos produtos adquiridos ós mesmos e os prezos pola posible continuación da
relación contractual nun futuro legal e polo tanto os seus datos serán gardados ata que se solicite a súa
supresión polo interesado.
Destinatarios de datos:
a) Comunicarase as Administracións Tributarias os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de
dar cumprimento as obrigas legais con dita Administración.
b) Cederanse a outras administracións públicas e privadas, entre elas a Xunta de Galicia, la Caixa, Banco
Santander, etc., en base o interese lexítimo do responsable o tratamento (mellorar a competitividade da
empresa), os datos dos provedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.
c) Comunicaranse as entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e os
pagos bancarios derivados da relación contractual.
Obrigatoriedade de facilitar os datos
O provedor non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo,
sen o cal non se poderá celebrar o contrato.
Transferencia dos datos a terceiros países
Non se realizarán Transferencias Internacionais de datos.
Dereitos do interesado
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si se esta a tratar datos seus persoais ou non, a saber, cales
son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicar ou vanse a
comunicar a un terceiro o se van a comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais
incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos, excesivos
ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
- Oposición: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos
más aló da mera conservación dos mesmos.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se
traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mismos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: solicitándoo nun escrito, co que deberás achegar a fotocopia do teu DNI, á dirección
anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o elo, que poden recollerse nas nosas
instalacións ou obtelos no seguinte enderezo (URL) www.acrasburgas.gal
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No suposto de que non se respetasen os seus
dereitos podede presentar unha reclamación por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita na
calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar e documentación pertinente.
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información adicional correo electrónico
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamento:
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
CIF: G32009318
Dirección: Rúa Das Burgas - A Valenzá 10, 32002 Barbadás (Ourense)
Teléfono: 988233082
Correo electrónico: asburgas@acrasburgas.com
Finalidade del tratamento: Atender as comunicacións de interese para ambas partes.
Conservación de los datos: Os datos personais serán gardados mentras non se solicite a súa supresión
polo interesado.
Lexitimación do trataminto: Consentimento do interesado ou o seu representante legal.
Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.
Transferencia de datos a terceiros países: Non produciran Transferencias Internacionais de datos
Dereitos do interesado:
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si se esta a tratar datos seus persoais ou non, a
saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicar ou
vanse a comunicar a un terceiro o se van a comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos
persoais incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos,
excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao
esquecemento.
- Oposición: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus
datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se
traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mismos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: solicitándoo nun escrito, co que deberás achegar a fotocopia do teu DNI, á
dirección anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o elo, que poden recollerse
nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo (URL) www.acrasburgas.gal
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No suposto de que non se respetasen os
seus dereitos podede presentar unha reclamación por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita na calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar e documentación pertinente.
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Información adicional clientes
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamento:
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
CIF: G32009318
Dirección: Rúa Das Burgas - A Valenzá 10, 32002 Barbadás (Ourense)
Teléfono: 988233082
Correo electrónico: asburgas@acrasburgas.com
Finalidade do tratamento:
1.Xestión dos datos de carácter persoal facilitados polo cliente para o cumprimento do obxecto do
contrato.
A base legal para o tratamento dos seus datos será a celebración dun contrato e serán gardados ata ó
remate do prazo de prescrición das acciones que puideran derivarse da relación contractual.
2.Xestión contable.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Real
Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica ó Código de Comercio e serán gardados durante o
prazo establecido en dita norma e noutra lexislación aplicable.
3.Xestión fiscal.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei
58/2003 e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e noutra lexislación aplicable.
4. Enviar o cliente, ofertas, produtos ou servizos similares que poidan ser do seu interese.
A base legal para o tratamento dos seus datos é a satisfacción do interese lexitimo do responsable do
tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e gardaranse mentres non se solicite
a súa supresión polo interesado.
5. Mantemento do histórico de provedores.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo do responsable do tratamento en
manter un histórico de clientes e dos produtos adquiridos ós mesmos e os prezos pola posible
continuación da relación contractual nun futuro e polo tanto os seus datos serán gardados ata que se
solicite a súa supresión polo interesado.
Obrigatoriedade de facilitar os datos
O cliente non está obrigado a facilitar os datos, pero, a comunicación dos mesmos é un requisito previo,
sen o cal non se poderá celebrar o contrato nin emitir a factura correspondente
Destinatarios de datos:
Comunicarase as Administracións Tributarias os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de
dar cumprimento as obrigas legais con dita Administración.
Transferencia dos datos a terceiros países
Non se realizarán Transferencias Internacionais de datos.
Dereitos do interesado
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si se esta a tratar datos seus persoais ou non, a saber,
cales son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicar ou vanse
a comunicar a un terceiro o se van a comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos
persoais incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos,
excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao
esquecemento.
- Oposición: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus
datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se
traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mismos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: solicitándoo nun escrito, co que deberás achegar a fotocopia do teu DNI, á
dirección anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o elo, que poden recollerse
nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo (URL) www.acrasburgas.gal
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No suposto de que non se respetasen os
seus dereitos podede presentar unha reclamación por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita na calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar e documentación pertinente.
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Información adicional para curriculum.
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamento:
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
CIF: G32009318
Dirección: Rúa Das Burgas - A Valenzá 10, 32002 Barbadás (Ourense)
Teléfono: 988233082
Correo electrónico: asburgas@acrasburgas.com
Procedencia dos datos
Que os datos persoais que tratamos foron facilitados polo propio interesado ou polo INEM e o SERVIZO
GALEGO DE COLOCACIÓN.
Categorías dos datos facilitados
Que os seus datos de carácter persoal facilitados pertencen a las seguintes categorías:
Características persoais
Circunstancias Sociais
Académicos e profeisonais
Detalles de emprego
Económicos, financeiros e de seguros
Existencia de categorías especiais nos datos facilitados
Que non se tratan datos de categorías especiais de datos.
Finalidade do tratamento: Xestión dos datos das persoas que optan a un posto de traballo na entidade
mediante a sua participación nun proceso de selección presente ou futuro.
Lexitimación do tratamento: A base legal para o tratamento dos datos é a relación precontractual.
Conservación dos datos:
Que os esus datos persoais serán gardados como máximo durante un ano, salvo que con anterioridade se
solicite a súa supresión polo interesado.
Destinatarios de datos:
Non se realizarán cesións de datos.
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de
datos.
Dereitos do interesado
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si se esta a tratar datos seus persoais ou non, a saber,
cales son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicar ou vanse
a comunicar a un terceiro o se van a comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos
persoais incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos,
excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao
esquecemento.
- Oposición: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus
datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se
traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mismos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: solicitándoo nun escrito, co que deberás achegar a fotocopia do teu DNI, á
dirección anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o elo, que poden recollerse
nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo (URL) www.acrasburgas.gal
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No suposto de que non se respetasen os
seus dereitos podede presentar unha reclamación por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita na calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar e documentación pertinente.

