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COVID-19 INFORMACIÓN ADICIONAL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONAL EXTERNO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE O CONTROL DE ACCESOS E O TRATAMENTO
DE DATOS DE SAÚDE DE PROVEEDORES E PERSOAL EXTERNO CON MOTIVO DA PREVENCIÓN E
DETECCIÓN PRECOZ DO COVID19.
Normativa de protección de datos:
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.
Responsable do tratamento:
ASOCIACIÓN ARELA
NIF: G36846152
Dirección: Rúa Ernesto Lecuona 11, Baixo, 36205 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986212537
Correo electrónico: arela@arela.org
Finalidade do tratamento:
Realizar o control de acceso ás instalacións da Asociación, aos efectos de previr a propagación do
COVID-19 entre os seus usuarios, o persoal, e a outras persoas relacionadas coa Entidade.
Legitimación do tratamento:
a.- O tratamento dos datos está amparado na protección dos intereses vitais do interesado ou
outras persoas físicas (art. 6.1.d). do Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
b.- No caso de persoas que poidan estar en contacto cos usuarios, o tratamento dos datos está
amparado no cumprimento dunha obrigación legal conforme ao art. 6.1. c) do Reglamento (UE)
2016/679 (RGPD), establecida no “PROTOCOLO QUE REGULA AS SAÍDAS, VISITAS E PERMISOS
NOS CENTROS RESIDENCIAIS DE PROTECCIÓN E REFORMA DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL NA FASE DE DESESCALADA” e “PROTOCOLO QUE REGULA O RÉXIME DE FUNCIONAMENTO
DOS CENTROS DE DÍA DE PROTECCIÓN E CIEMAS DA CONSELLERÍA DE POLITICA SOCIAL NA FASE
DE DESESCALADA” da Xunta de Galicia.
Conservación dos datos:
Os seus datos serán gardados mentres a Administración Pública considere que existe unha
situación de urxencia sanitaria.
Destinatarios dos datos:
a.- No caso de que houbese sospeitas de contaxio que puidesen afectarlle, os seus datos
comunicaranse ás autoridades sanitarias.
b.- Comunicar datos a compañías aseguradoras, Xulgados e Tribunais coa finalidade de levar
atender reclamaciones e/ou levar a cabo o exercicio ou a defensa en reclamaciones ou responder
aos requerimientos efectuados por estes últimos en exercicio da súa función xudicial.

c.- Encargados de tratamento no caso de que fose necesario para a correcta prestación dos
servizos que ten contratados.
Transferencias Internacionais:
Non se realizarán transferencias internacionais de datos.
Dereitos do interesado:
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais seus ou non, a
saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e si
comunicáronse ou 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
inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos,
incluído o dereito ao esquecemento.
- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento
dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que
non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
Exercicio dos dereitos:
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento
identificativo, e dirixila a Rúa Ernesto Lecuona 11, Baixo, 36205 Vigo (Pontevedra) ou ao correo
electrónico arela@arela.org. ASOCIACIÓN ARELA pon á súa disposición modelos para a
realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección ou a través do correo
electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.agpd.es .
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:
No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose
por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou
utilizar a sé electrónica: https://sedeagpd.gob.es . En ambos casos, deberá acompañar a
documentación pertinente.

