
Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

De conformidad ca Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información
e Comercio Electrónico (LSSICE).

Obligaciones de información general establecidas en el artículo 10 de la LSSI.

A  presente  política  de  protección  de  datos  regula  o  acceso  e  o  uso  do  sitio  Web
http://www.cans.gal  propiedade de:

Razón Social: SÓ LLES FALTA FALAR
NIF: G-70278403
Dirección postal: R/ Hórreo, 89 - 2ºD
E-mail de contacto: info@sollesfaltafalar.org

Política de Protección de Datos:

LEXISLACIÓN. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de
Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio
dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse
cando os datos persoais se obteñan do interesado.
RESPONSABLE  DO TRATAMENTO.  Razón  Social:  SÓ LLES  FALTA FALAR NIF:  G-70278403
Dirección: R/ Hórreo, 89 - 2ºD – Santiago de Compostela

 E-Mail: info@sollesfaltafalar.org

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento é a de "atender as solicitudes de
información ou contacto recibidas de vostede, así como manterlle informado dos nosos
produtos e servizos, actuais ou futuros".

LEGITIMIZACIÓN. Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a
de poder atender a súa solicitude de contacto. O interesado dá o seu consentimento ao
cubrir o formulario de contacto e enviarnos os seus datos.

 CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos
legalmente establecidos e/ou durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da
consulta.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha
obrigación legal. 

DEREITOS DO INTERESADO. Terá 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.
Poderá  solicitar  a  limitación  ou  oposición  do  tratamento  dos  seus  datos,  nese  caso
unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A
ELABORACIÓN  DE  PERFÍS.  Non  se  realizan  sobre  o  usuario  decisións  individuais
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automatizadas  nin  se  elaboran  perfís  que  produzan  efectos  xurídicos  ou  lle  afecten
significativamente de modo similar. 

ONDE EXERCER Os DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo
electrónico a info@sollesfaltafalar.org indicando por escrito a súa petición e achegando
fotocopia do seu DNI. 

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a
natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e
gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, SÓ LLES FALTA FALAR
aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade
adecuado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través desta páxina web
http://www.cans.gal non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento. 

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE)
2016/679  SÓ  LLES  FALTA  FALAR  comprométese  a  tratar  de  forma  absolutamente
confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.
 
INEXACTITUD  DOS  DATOS  OBTIDOS  DIRECTAMENTE  DO  AFECTADO.  Para  os  efectos
previstos  no  artigo  5.1  d)  do  Regulamento  (UE)  2016/679,  non  serán  imputables  ao
responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins
para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos
poderá dirixir as súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.

Política de Cookies:

Na presente política de defínense e especifican os tipos cookies, establécense as súas funcións
e usos e a posibilidade de proceder á súa desactivación.

1. DEFINICIÓN, FUNCIÓNS E TIPOS DE COOKIES

A)         Unha COOKIE é un arquivo de información que o servidor dun sitio web envía
ao equipo de quen accede á páxina para almacenar e recuperar información
sobre a súa navegación. Por tanto, cando se accede a unha páxina Web que
utiliza cookies, esta solicita ao navegador que as garde no disco duro.

B) As súas principais FUNCIÓNS son:

 Levar o control dos usuarios.

I.  Cando un  usuario  intruduce  o  seu  nome de  usuario  e
contrasinal,  almacénase  unha  cookie  para  que  non  teña  que  estar
introducíndoas para cada páxina do servidor.

II.  O normal é que as cookies non identifiquen ás persoas, só
ao  computador,  o  navegador  e  o  usuario  que  accede.  Con  todo,  existen
cookies  que  poden  gardar  información  que  identifique  persoalmente  os
usuarios
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III.  As cookies poden gardar a configuración dos sitios web
como serían o idioma preferido ou a ubicación xeográfica.

 Conseguir información sobre os hábitos de navegación do usuario.

A) TIPOS de cookies:

1. Por entidade xestora do dominio

• Cookies propias

• Cookies de terceiros

1. Polo seu tempo de permanencia

• Cookies de sesión

• Cookies persistentes

1. Pola su finalidade

• Cookies técnicas

• Cookies de personalización

• Cookies de análisis

• Cookies de publicidade

• Cookies de publicidade comportamental

2. USO DE COOKIES

A Web http://www.cans.gal utiliza “cookies” cando un Usuario navega polas súas páxinas.
Estas “cookies” asócianse unicamente co navegador do computador de forma anónima, e
por tanto, non proporcionan datos persoais do Usuario. 

O Usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da
recepción de “cookies” e para impedir a súa instalación no seu disco duro.
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3. DESACTIVACIÓN DE COOKIES

O usuario poderá, en calquera momento, elixir que cookies quere que funcionen neste sitio
web mediante a configuración do navegador: 
A)  Chrome,  desde  http://support.google.com/chrome/bin/answer.  py?  hl=é&
answer=95647  B)  Explorer,  desde  https://  support.  microsoft.  com/é-é/  help/17442/
windows-internet-  explorer-  delete-  manage-  cookies
C)Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-e- deshabilitar- cookies-que-os-
sitios-we
D)Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Poderá xestionar o almacén de cookies no seu navegador a través de ferramentas como as
seguintes:

 Ghostery: www.ghostery.com/   

 Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Lexislación aplicable

O  presente  Aviso  Legal  rexerase  polo  disposto  na  lexislación  española  someténdose  á
xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.
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