POLITICA DE PRIVACIDAD E PROTECCION DE DATOS
Información adicional e detallada sobre o uso dos seus datos de carácter persoal
Responsable do tratamento dos seus datos
 Identidade: FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL- CULTURMAR
 CIF: G-36231561
 Dirección postal:
Apdo. de Correos 38 36630 Cambados (Pontevedra)
 Teléfono:
986.524.845/ 633.136.161
 Correo electrónico: fgcmf@culturmar.org
 Responsable de Seguridade ou DPD no seu caso: Manuel García Sendón
 Teléfono:
633.136.161
 Correo electrónico: secretaria@culturmar.org
¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
Tratamos os datos persoais que nos facilite coas seguintes finalidades:
1. Cumprir co deber de información e obtención de consentimentos requiridos pola nova
normativa europea de protección de datos de carácter persoal.
2. A xestión da relación cos nosos asociados, clientes ou interesados, xeración de acordos de
colaboración, orzamentos ou facturación no exercicio da nosa actividade e de acordo aos
fins sociais de Culturmar. O fornezo dos datos con este fin é obrigado, impedíndolle noutro
caso o cumprimento do contrato ou acordo.
3. O envío de comunicacións, noticias, circulares informativas redactadas polos nosos
departamentos e relacionadas coa nosa actividade, salvo que vostede manifeste a súa
vontade en contra por calquera medio.
¿Que datos tratamos?
No marco da prestación dos servizos que ofrecemos e condicionado ás finalidades consentidas
por vostede, a nosa entidade únicamente trataranse os datos estrictamente necesarios para a correcta
inclusión de entidades asociadas á Federación, xestión dos convenios, acordos de colaboración e/ou
outras relaciónes contractualesl e/ou prestación dos servizos, e será exclusivamente os que vostede nos
facilitou.
¿Durante canto tempo trataremos os seus datos?
Os datos persoais que nos proporciones serán conservados mentres se manteña a inclusión da
asociación en Culturmar, a relación de colaboración ou contractual vigente, ou ben durante un prazo de
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cinco anos a partir da última relación, seguindo a normativa a efectos fiscais. Non obstante a nosa
entidade seguirá conservando a súa información para o envío de posibles comunicacións que
consideremos sexa do seu interese, mentres non se solicite o seu supresión polo interesado. Sempre
poderá ejercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vigente poñéndose en contacto a través da vía
que lle sexa máis cómoda, tal e como explicamos máis abaixo.
Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso por parte do
representante de entidades asociadas para a súa integración en Culturmar, a realización dos distintos
convenios, acordos de colaboración ou a ejecución de contratos de servizos de acordo aos fins sociais de
Culturmar, datos necesarios para a realización da operación, ou ben esta legitimación está outorgada
polo seu consentimento expreso como propio e principal interesado.
¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro non relacionado coa prestación do servizo,
salvo obrigacións legais vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidade informaráselle debidamente
solicitando o seu consentimento para dita cesión. Informámoslle que tampouco se realizarán
transferencias internacionais.
No entanto, informámoslle que, para a correcta prestación dos servizos é posible que distintos
prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poidan ter acceso á
información persoal necesaria para realizar as súas funcións.
Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade
e a prestación do servizo, e en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo réxese por un
contrato que vincula ao encargado respecto de a nosa entidade. En ningún caso utilizarán a información
para outros fins e tratarana de conformidad coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á
nosa política de privacidad e á normativa vigente en materia de protección de datos.
A nosa entidade no seu compromiso coa privacidad e protección de datos do Usuario, elixirá
únicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e
organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa conforme a lexislación aplicable en materia
de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do Usuario.
Así mesmo informámoslle que a nosa entidade utiliza sistemas de almacenamiento de
información básica na nube (Cloud) a través do proveedor de servizos Infodoco Infraestructuras e
Seguridade Informática SL compañía tecnolóxica que na actualidade ofrece todas as garantías exixibles
en materia de protección de datos.
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¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais que
lles concierne ou non. Neste sentido, vostede ten dereito a solicitar:
 Acceso: O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de si
estanse tratando ou non os datos que lle concierne, así como información detallada achega de
determinados aspectos do tratamento que se estea levando a cabo.
 Rectificación: O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concierne ou que se completen aqueles que fosen incompletos.
 Supresión: O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso
a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
 Limitación do seu tratamento: O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao
tratamento dos seus datos de carácter persoal.
 Oposición ao tratamento : En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa
situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A entidade
deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de
posibles reclamaciones.
 Dereito á portabilidad dos seus datos : É dicir, terá dereito a recibir os datos persoais que lle
incumban, que facilite a un responsable do tratamento, nun formato estructurado, de uso común
e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
Poderá exercer os referidos dereitos, dirixíndose ao responsable. Para iso, pode utilizar os datos de
contacto facilitados ao comezo do presente documento. Si desexa obter información adicional respecto
ao exercicio dos seus dereitos, tamén pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos.
Así mesmo informámoslle que, si creo oportuno, ten o dereito a retirar, en calquera momento, o
consentimento outorgado para algunha finalidade específica, sen que iso afecte á licitud do tratamento,
baseado no consentimento previo á súa retirada.
En caso que entendese que non se atenderon adecuadamente os seus dereitos, poderá presentar
unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Cl/ Jorge Juan,6 28001 ? Madrid.
www.agpd.é.
As nosas medidas de seguridade:
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial adoptou as medidas de índole técnico e
organizativo necesarias e acordes ao nivel de risco do tratamento dos datos e o seu impacto nos dereitos
das persoas para garantir a seguridade do tratamento de datos de carácter persoal e que son e sexan
esixidas en cada momento pola lexislación aplicable.
Con todo, o usuario debe ser consciente de que na actualidade as medidas de seguridade en
Internet non son inexpugnables e polo tanto non se está a salvo de posibles intromisiones ilegais e
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indebidas, que non serían responsabilidade de Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, xa que
en todo momento actuouse coa dilixencia debida para protexer os datos conforme determina a Lei.
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