
Privacidade 

 

De acordo co Regulamento Europeo 2016/679 do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas 
físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e coa Lei 
Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, 
comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal 
e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptaremos as medidas necesarias 
para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, poñendo todos os medios 
técnicos ao noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos 
datos que nos facilites, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na internet non sexan 
inexpugnables. 

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, 
ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo/a usuario/a, o seguimento de 
consultas expostas polos/ as mesmos/ as e a instalación de  Cookies e conservaranse mentres se 
manteña o consentimento prestado. 

 

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, 
informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ANA MARIA 
GARCIA CRESPO con CIF 36047642 H e domicilio social sito en  RUA SAN ROQUE 109 LOCAL 11 36205, 
VIGO (PONTEVEDRA), e que a continuación se relacionan as súas respectivas finalidades, prazos de 
conservación e bases  legitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase tamén da posible 
elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e as transferencias 
internacionais que ANA MARIA GARCIA CRESPO ten previsto realizar:  

- Finalidade: Atender as súas consultas e/ou solicitudes e Instalación de  cookies  

- Prazo de conservación: mentres se manteña o consentimento prestado.  

- Base lexítima: O consentimento do interesado.  

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos poderá exercer 
os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión (“dereito ao esquecemento”),  
portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como a revogación do 
consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal  RUA 
SAN ROQUE 109 LOCAL 11 36205, VIGO (PONTEVEDRA) ou ao correo electrónico ana@anidrom.es. 
Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.  

 

Os datos identificados cunha marca (*) enténdense como campos obrigatorios e requiridos, en 
consecuencia entenderanse como necesarios para acometer as finalidades mencionadas con anterioridade  

Co envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de ANA MARIA 
GARCIA CRESPO 

 


