TRATAMENTO

Concello de Pazos de
Borbén

SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGAS

RESPONSABLE DO TRATAMENTO
Concello de Pazos de Borbén

BASE XURÍDICA
Artigo 6. 1. c) RXPD. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento:
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Artigo 6. 1. e) RXPD. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao
responsable do tratamento.

FINS DO TRATAMENTO
Xestión da formalización dos contratos de subministración, cobranza de recibos ou facturas, aclaracións e informacións sobre o funcionamento dos
servizos, atención de incidencias e reclamacións sobre o servizo de subministración e/ou saneamento. Autorización de vertedura da rede de rede de
sumidoiros. Xestión potestade sancionadora (actas de inspección, boletíns de denuncia e outras actuacións).

COLECTIVO
Usuarios ou abonados, representantes legais, autorizados, sancionados.

CATEGORÍAS DE DATOS
Datos de infraccións e sancións: Natureza administrativa e penal.
Carácter identificativo: Nome e apelidos, NIF, enderezo (postal ou electrónico), teléfono (fixo ou móbil), firma, sinatura electrónica.
Características persoais: Idade, datos de familia, sexo, data de nacemento, nacionalidade, lugar de nacemento.
Circunstancias Sociais: Características de aloxamento, vivenda, licenzas, permisos e autorizacións.
Datos de información comercial: Actividades e negocios, licenzas comerciais, suscripcións a publicacións.
Datos económico-financeiros e de seguros: Ingresos, rendas, datos bancarios, datos económicos de nómina, datos deducións impositivas/impostas,
seguros, subsidios, beneficios.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Administracións públicas, Tribunal de Contas, Bancos, Entidades Financeiras e Órganos Xudiciais.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS
Non están previstas transferencias internacionais.

PRAZO SUPRESIÓN
Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se
puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE
As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Esquema Nacional de Seguridade.

Concello de Pazos de Borbén
Rúa Pazos 52 - 36841
Pazos de Borbén (Pontevedra) 986497035
www.pazosdeborben.gal dpd@pazosdeborben.org

