
Responsable do tratamento. 

O Concello de Meis é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que vostede facilite nesta ficha, 
pode pórse en contacto co Concello na dirección Avda. Cambados Nº67, Mosteiro, 36637 Meis (Pontevedra), 
Tlf.: 986712001, e no e-mail: dpo@legalforma.com 

En virtude da súa natureza de entidade pública, o Concello de Meis ten designado un Delegado de Protección 
de Datos, co que pode pórse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpo@legalforma.com 

Fin do tratamento e base xurídica 

A finalidade do tratamento dos datos é o cumprimento das competencias do Concello para a xestión das 
actividades, de conformidade co disposto na súa normativa e en concreto nas seguintes normas: 

• Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

• Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Poderán tomarse imaxes e/ou vídeos das actividades para dar publicidade ás mesmas nos medios de 
comunicación, redes sociais e páxina web do concello. 

Se o autoriza, poderá utilizarse o seu número de teléfono para o envío de mensaxes ou avisos relacionados coa 
sua solicitude. 

Destinatarios dos datos. 

Os datos poderán ser cedidos a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias. Así como, 
no seu caso, á empresa adxudicataria da execución das actividades.  

Prazo de conservación. 

Os datos se conservarán mentres se manteña a prestación do servizo e posteriormente, para dar resposta a 
posibles esixencias de responsabilidade derivada do servizo e para dar cumprimento as obrigas de arquivo ou 
rexistro público. 

Dereitos do interesado. 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o Concello está a tratar datos persoais que o 
concirnan. 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder a os 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 fines para os que foron recollidos. 

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en 
tal caso, soamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados con a súa situación particular, os interesados 
poderán oporse ó tratamento dos seus datos. En caso de que proceda, o Concello deixará de tratar os datos, 
salvo por motivos lexítimos como o cumprimento das funcións ou obrigacións legalmente establecidas, ou o 
exercicio ou a defensa de posibles reclamacións 

Cando o tratamento estea baseado no consentimento do interesado, este ten o dereito a retirar o 
consentimento en calquera momento. 

No caso de que o interesado estime que non se está a facer un tratamento adecuado dos seus datos, pode 
presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos designado o ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

Necesidade de facilitar a información 

Os datos solicitados para a tramitación da solicitude resultan necesarios para a comprobación do cumprimento 
polo solicitante dos requisitos establecidos e a correcta prestación do servizo, se o solicitante non facilita estes 
datos podería ver rexeitada a súa solicitude. 

INFORMACIÓN SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PARA 
AS ACTIVIDADES DE LUDOMEIS

mailto:dpo@legalforma.com

