TRATAMENTO
XESTIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDADE

Concello de Tomiño

RESPONSABLE DO TRATAMENTO
Concello de Tomiño

BASE XURÍDICA
Artigo 6. 1. a) RXPD. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
Artigo 6. 1. c) RXPD. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento:
Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes.
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 de actividades en materia de igualdade co obxectivo de eliminar toda discriminación contra a muller, establecendo un marco favorable para a
integración familiar e a conciliación laboral. Promóvense mediante accións de comunicación e formación de igualdade en todos os niveis, préstase apoio no
ámbito laboral a vítimas de violencia de xénero.

COLECTIVO
Persoas interesadas, proveedores, persoal docente.

CATEGORÍAS DE DATOS
Datos de categoría especial: Datos relativos á orientación sexual, orixe étnica ou racial.
Carácter identificativo: Nome e apelidos, NIF, número da seguridade social, tarxeta sanitaria, enderezo (postal ou electrónico), teléfono (fixo ou móbil),
firma, sinatura electrónica.
Características persoais: Datos do estado civil, idade, datos de familia, sexo, data de nacemento, nacionalidade, lugar de nacemento.
Datos académicos e profesionais: Formación e titulacións.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS
Administracións públicas. Forzas e Corpos de Seguridade, 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.
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