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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 


EPÍGRAFE INFORMACIÓN 1ª CAPA INFORMACIÓN 2ª CAPA INFORMACIÓN DESENVOLVIDA

Resposable 
(do tratamento)

Cooperativa de Ensinanza  
San Pío X

Datos de contacto  
do responsable

Cooperativa de Ensinanza San Pío X.  
Avenida de Zamora 98, 32005, Ourense.  

F32152340

Identidade e datos de 
contacto do representante

María José Graña Coello (Dirección)

Finalidade  
(do tratamento)

Xestión dos datos recabados 
mediante a páxina web

Descrición ampliada das fins 
do tratamento

A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a 
inclusión na axenda de contactos, a prestación de 

servizos e a xestión da relación comercial.

Prazos ou criterios de 
conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tempo que sexa 
necesario para atender a solicitude e cumprir coas 

obrigacións legais esixidas.

Decisións automatizadas, 
perfís e lóxica aplicada

Os datos recollidos mediante a páxina web non serán 
utilizados para a toma de decisións automatizadas. 

Lexitimación 
(do tratamento)

O consentimento que vostede 
nos facilitou mediante a 

aceptación dos termos de 
uso. 

Lexislación aplicable RGPD 2016/679 do 27 de abril de 2016.

Detalles da base xurídica do 
tratamento, nos casos de 
obrigación legal, interese 

público ou lexítimo

Consentimento do interesado, facilitado mediante a 
aceptación dos termos de uso da páxina

Obrigación ou non de facilitar 
datos e consecuencias de 

non facelo

Non está obrigado a facilitarnos os datos pero é 
necesario para poder atender a súa solicitude.
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EPÍGRAFE INFORMACIÓN 1ª CAPA INFORMACIÓN 2ª CAPA INFORMACIÓN DESENVOLVIDA

Destinatarios 
(de cesións ou transferencias)

Non se cederán datos a 
terceiros salvo obrigación legal

Destinatarios ou categorías de 
destinatarios

Non existen.

Decisións de adecuación, 
garantías, normas corporativas 

vinculantes ou situacións 
específicas aplicables

Non existen.

Dereitos 
(das persoas interesadas)

Acceder, rectificar e suprimir os 
datos así como outros dereitos, 

como se explica na 
información adicional

Como exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, supresión 
e portabilidade dos seus datos e 

a limitación ou oposición ao 
seu tratamento

O interesado poderá coñecer, modificar ou eliminar os 
datos que a empresa posúa relativos á súa persoa 

mediante enderezo electrónico: cpr.sanpioX@edu.xunta.es, 
facilitando o seu DNI, ou ben por correo postal: Avenida de 

Zamora 98, 32005, Ourense.  

O interesado poderá transferir os seus datos a outra 
entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa 

posúa relativa á súa persoa mediante enderezo 
electrónico: cpr.sanpioX@edu.xunta.es, facilitando o seu 
DNI, ou ben por correo postal: Avenida de Zamora 98, 

32005, Ourense. 

Dereito a retirar o 
consentimento prestado

O interesado poderá retirar os seus datos a outra entidade 
ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa 
relativa á súa persoa mediante enderezo electrónico: 

cpr.sanpioX@edu.xunta.es, facilitando o seu DNI, ou ben 
por correo postal: Avenida de Zamora 98, 32005, Ourense. 

Dereito a reclamar ante a 
Autoridade de Control

O interesado poderá reclamar ante a Agencia Española de 
Protección de Datos ante calquera incidencia que lle poida 

xurdir. 

Procedencia 
(dos datos)

Pode consultar a información 
adicional e detallada na web.

Información detallada da orixe Facilitados polo propio interesado

Categorías de datos que se 
tratan

Nome e apelidos, enderezo electrónico, teléfono, 
características persoais e circunstancias sociais. 


