Protección de datos de carácter persoal:
O responsable do tratamento dos datos é a Asociación de Empresarios de Deza – Centro Comercial
Aberto de Lalín, con CIF: G36187169, enderezo fiscal en R/ Otero Pedrayo, nº 24 – Baixo, en Lalín,
número de teléfono: 986-787091 e correo electrónico: asociacion@aedeza.com
Durante o transcurso da campaña os clientes que fagan unha compra superior a 150€ nalgún dos
comercios participantes, así como tamén os clientes que degusten un cocido nalgún dos restaurantes
participantes deberán achegar datos persoais cuxa única finalidade é a de cotexar o seguinte:
–

Que número de cocidos entregados, por cada comercio participante, se corresponden co número de
cocidos degustados nos restaurantes participantes na campaña.

–

Que o número de vales entregados, por cada restaurante participante, se corresponde co número
de vales canxeados nos comercios participantes nesta iniciativa.

Os datos facilitados conservaranse o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade
ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo
caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio, por parte do titular, dos dereitos
correspondentes.
A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado durante a campaña.
Os datos dos participantes comunicaranse á Asociación de Empresarios de Deza e Centro Comercial
Aberto de Lalín.
Os datos persoa/s agraciada/s con cocidos e/ou vales de 10€ no serán públicos. Non se efectuará
comunicación a ningunha entidade, salvo aquelas comunicacións que se producen por obriga ou
necesidade legal. Non se producirán transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais.
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se AEDEZA – CCA de Lalín están a tratar datos
persoais que lles afecten, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos 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 fins que foron
recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento
dos seus datos, nese caso unicamente estes serán conservados para o exercicio ou a defensa de
reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular,
os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. CCA de Lalín deixará de tratar os
datos, salvo por motivos lexítimos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude
do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Para obter información adicional sobre os dereitos facilitamos enlace da páxina Web da Axencia
Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/).
Para poder obter información adicional sobre a nosa política de privacidade, facilitamos enlace da
páxina Web da Asociación de Empresarios de Deza (http://www.aedeza.gal).
O
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asociacion@aedeza.com no que debe identificarse achegando copia do seu DNI e indicar o dereito que
desexa exercer e o motivo.
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