
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

1. ¿QUÉN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS 

DATOS? 

O responsable do tratamento dos seus datos é: 

Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (CIF: G36771392), entidade sen ánimo de 

lucro (en adiante AETG): 

- Dirección postal: Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación, Lagoas Marcosende, S/N, 36310, Vigo 

(Pontevedra). 

- Correo electrónico de protección de datos: protecciondatos@aetg.gal 

2. ¿CON QUÉ FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS 

PERSONAIS? 

A AETG ten un convenio de colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (en 

adiante AMTEGA) en base ao que ofrece un servizo de asesoramento en materia de normativa y de 

soluciones técnicas relativas ao despregamento de infraestruturas de telecomunicación. Este servizo 

está especialmente enfocado aos axentes implicados no ámbito regulatorio das telecomunicacións e ás 

entidades públicas locais en base á responsabilidade que asumen neste sentido. 

Usaremos os seus datos para enviarlle información ou xestionar as súas consultas sobre a normativa 

vixente ou as solucións técnicas relativas ao despregamento de infraestruturas de telecomunicacións. 

3. ¿CÓMO OBTIVEMOS OS SEUS DATOS? 

As fontes das que obtivemos os seus datos foron: 

 Consultas o comunicacións previas realizadas para esta mesma finalidade. 

 Ou, páxina web do Concello no cal ostenta ou ostentou algún tipo de responsabilidade ou cargo. 

As categorías dos datos que se tratan son: 

 Datos de identificación: nome e apelidos. 

 Teléfono e correo electrónico de traballo ou contacto. 

 Posto ou funcionalidade que ostenta na organización do Concello. 

4. ¿CUÁL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMIENTO DOS SEUS 

DATOS? 

A base legal que nos permite tratar os seus datos é o seu consentimento.  

  



5. ¿DURANTE CÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS OS DATOS? 

O prazo de conservación dos seus datos será aquel que nos permita ofrecerlle o servizo de 

asesoramento durante esta anualidade, así coma en futuras anualidades mentres continúe 

establecéndose o convenio de colaboración entre la AMTEGA y la AETG. 

Durante este prazo, conservaremos os seus datos debidamente gardados e protexidos para tratalos coa 

mesma finalidade, ou para atender as responsabilidades derivadas do seu tratamento, en cumprimento 

coa normativa vixente en cada momento. Unha vez prescriban as posibles accións en cada caso, 

procederemos á supresión dos mesmos. 

6. ¿COMPARTIREMOS OS TUS DATOS CON TERCEROS? 

Para cumprir coas cláusulas legais establecidas no convenio de colaboración entre a AMTEGA e a 

AETG, relativas á información sobre o seguimento e resultado da actividade de asesoramento realizada 

pola AETG, é necesario compartir os seus datos coa AMTEGA. 

7. ¿CUÁLES SON OS SEUS DEREITOS CUANDO NOS FACILITA 

OS SEUS DATOS? 

Comprometémonos a respectar a confidencialidade dos seus datos persoais e a garantir o exercicio dos 

seus dereitos. Pode exercitalos sen coste algún escribíndonos un correo electrónico á nosa dirección 

protecciondatos@aetg.gal, simplemente indicándonos o motivo da súa solicitude e o dereito que quer 

exercitar. No caso de que o consideremos necesario para poder identificalo, poderemos solicitar copia 

dun documento acreditativo de súa identidade. 

En particular, independentemente da finalidade ou a base legal en virtude da que tratemos os seus 

datos, ten dereito a: 

 Pedirnos acceso aos datos dos que dispoñemos. 

 Pedirnos que rectifiquemos os datos dos que dispoñemos. 

 Pedirnos que suprimamos os seus datos na medida en que xa non sexan necesarios para a 

finalidade para a que necesitemos tratalos, segundo información indicada máis arriba, ou en que 

xa non contemos coa lexitimación para facelo. 

 Pedirnos que limitemos o seu tratamento. 

 Retirar en calquera momento o consentimento ao tratamento dos seus datos. 

 Pedirnos a portabilidade dos mesmo. Isto significa que terá dereito a recibir os datos nun formato 

estruturado, de uso común e lexible por unha máquina, para poder transmitilo a outra entidade 

directamente, sempre que tecnicamente sexa posible. 

Por último, informámoslle do seu dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control en 

materia de protección de datos pertinente, en particular, ante a Axencia Española de Protección de 

Datos (https://www.agpd.es) 

8. CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

É posible que modifiquemos a información contida nesta Política de Privacidade cando o estimemos 

conveniente. No caso de que o fagamos, comunicarémoscho á súa dirección de correo electrónico. En 

calquera caso, suxerimos que revise esta Política de Privacidade de vez en cando por si houbera 

cambios, aproveitando que sempre a encontrará como punto permanente de información en nosa web. 


