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AVISO LEGAL 
 
Como usuario, debe ler atentamente este aviso legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o sitio web, pois poden sufrir 
modificacións. O PRESTADOR conservará o dereito, en todo momento e sen previo aviso, para modificar o contido e mais a información do 
sitio web, así como as presentes condicións xerais e as condicións particulares sen que exista a obriga de preavisar ou pór en coñecemento 
dos usuarios estas obrigas, abondando a publicación no sitio web do prestador. 
En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico (LSSICE) do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RXPD) relativo á protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos 
persoais e á libre circulación destes datos, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), 
O PRESTADOR ten implementadas todas as medidas de seguridade, de índole técnica e organizativas, establecidas no Real decreto 
1720/2007 do 21 de decembro, (que desenvolve a LOPD). Se quere contactar con nós pódeo facer: 1. Por correo postal 2. A través do 
correo electrónico 3. Por teléfono. Nos enderezos postal, electrónico e teléfonos que se indican no seguinte apartado. 
 
OBXECTO 
EMILIO NÚÑEZ ARGIZ (en diante tamén O PRESTADOR ou O RESPONSABLE en relación co tratamento dos datos de carácter persoal) , co 
CIF 76618393B, teléfono de contacto: 981555061, correo electrónico: boquela@boquela.net e domiciliado na RÚA DOS PITELOS (GAL. 
VIACAMBRE), 25- LOC. 39 , 15702 SANTIAGO (A CORUÑA), como responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente 
documento. O PRESTADOR pretende dar cumprimento ás obrigas que dispón a Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e do 
comercio electrónico (LSSICE ou LSSI), así como informar cales son as condicións de uso do sitio web. 
 
CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB 
Carácter gratuíto do acceso e uso da web. A navegación polo sitio web do PRESTADOR ten carácter gratuíto para todos os usuarios. Con 
todo, algúns dos servizos subministrados polo prestador a través da web están suxeitos ao pagamento dun prezo determinado ás condicións 
xerais de contratación. 
 



 

  

Rexistro do usuario. Con carácter xeral o acceso ás distintas opcións do sitio web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios. 
Determinados servizos si son exclusivos para os usuarios rexistrados; o acceso está restrinxido e poderán estar sometidos a condicións 
particulares que, de ser o caso, substitúan e/ou modifiquen o presente aviso legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder 
ao servizo, o usuario rexistrado deberá rexistrarse co seu identificador e mais o contrasinal. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. A 
persoa autorizada polo PRESTADOR comprométese a facer un uso dilixente e a mantelo en secreto, asumindo toda a responsabilidade polas 
consecuencias da divulgación a terceiros. Este rexistro efectuarase na forma que se indica expresamente na propia sección do servizo. 
  
Veracidade da información. Toda a información que facilita o usuario ten que ser veraz. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade 
dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos servizos. Será responsabilidade do usuario manter toda a 
información facilitada ao PRESTADOR permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real. En 
calquera caso, o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que lle cause ao 
prestador ou a terceiros. O PRESTADOR cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de 
ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, consonte o previsto na lexislación en materia de protección de datos. O PRESTADOR 
conservará o dereito a dar de baixa calquera usuario/a do sitio web que falsease información ou realizase un uso indebido do mesmo e 
incumprindo coas indicacións que se sinalan nas cláusulas xerais. 
 
Menores de idade. Para o uso dos servizos, os menores de idade obterán previamente o consentimento dos titores ou representantes legais, 
responsables últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. Imprescindible enviar autorización asinada polos titores 
legais e copia dos DNI.  
 
Obriga do uso correcto da web. O usuario comprométese a utilizar a web consonte a lei e mais o presente aviso legal, así como a moral e os 
bos costumes. Para tal efecto, o usuario obrígase a:  
• Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que puidese resultar difamatorio, 
inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera 
forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a intimidade ou a imaxe de terceiros e 
en xeral a normativa vixente.  
• Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material con finalidades ilícitas ou prohibidas, 
lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal 
utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e calquera clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do 
prestador. 
• Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, un programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware ou 
de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, 



 

  

en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do PRESTADOR, de calquera usuario, ou en xeral de calquera 
terceiro. Ou que de calquera outra forma sexa quen de lles causar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento destes. 
• Custodiar adecuadamente o "nome do usuario" e o "contrasinal" que lle sexa facilitado polo PRESTADOR, como elementos 
identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos que se ofrecen no sitio web, comprometéndose a non ceder o uso nin a 
permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puideran derivar dun uso indebido dos 
mesmos.  
• Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do 
PRESTADOR ou de terceiros. 
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE 
O PRESTADOR exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información que se publica neste sitio web, sempre que esta 
información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo e non se fai responsable: 
Con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio web. 
Respecto de posibles deficiencias técnicas do sitio web. Esta web foi revisada e probada para que funcione correctamente. En principio, 
pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que 
existan determinadas causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias parecidas que fagan imposible o acceso á páxina 
web.  
O PRESTADOR non  se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos e da existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos 
contidos; do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este aviso legal e as condicións de uso; ou da falta de licitude, calidade, 
fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e ademáns a disposición dos usuarios no sitio web, o ataque de 
intrusos ou terceiros á seguridade ou integridade do sistema informático. 
O PRESTADOR non se responsabiliza dos contidos e opinións de terceiros vertidos no seu sitio web. 
Determinadas partes do sitio web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e mais os patrocinadores son 
os únicos responsables de asegurarse de que o material remitido para a inclusión no sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser 
de aplicación.  
O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que poidan dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web. 
 
RASTROS 
O sitio web do prestador pode utilizar rastros (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador do que accede na 
páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do 
lugar. En calquera caso, os rastros que se utilizan teñen carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e 
desaparecen cando acaba a sesión do usuario. 
En ningún caso se utilizarán os rastros para recoller información de carácter persoal. 



 

  

Para máis información, ver a nosa política de rastros. 
 
ENLACES (LIGAZÓNS) 
O PRESTADOR, no caso de que en nome do dominio se dispuxesen enlaces ou ligazóns que redireccionen cara a outros sitios de Internet, 
non exercerá ningún tipo de control sobre estes sitios e os seus contidos, posto que a súa función é informar o usuario sobre a existencia 
doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos que se ofrecen neste sitio web. Por todo iso, O 
PRESTADOR non será responsable do resultado que se obteñan a través destes enlaces hipertextuais nin asumirá ningunha 
responsabilidade nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade 
de calquera material ou información contida en ningunha destas ligazóns ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas 
conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.  
En calquera caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional 
ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata do redireccionamento a estas webs, poñendo en coñecemento 
das autoridades competentes o contido en cuestión. 
O PRESTADOR non se responsabiliza da información e os contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitante, en foros, lerias, 
xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que lles permita a terceiros publicar contidos de forma independente 
á páxina web do prestador. Con todo, e en cumprimento do que dispón o art. 11 e 16 da LSSIC., O PRESTADOR ponse ao dispor de todos 
os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, se for necesario, o bloqueo de todos aqueles 
contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de 
que o usuario considere que pode existir algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégaselle que llo notifique de forma 
inmediata ao administrador do sitio web. 
En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupor a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a 
recomendación, promoción ou identificación do PRESTADOR coas manifestacións, contidos ou servizos fornecidos. 
O usuario de Internet que introduza enlaces desde as súas propias páxinas ao sitio web deberá cumprir coas seguintes condiciones: - O 
enlace unicamente vinculará coa páxina de inicio ou páxina principal do sitio web pero non a  poderá reproducir de ningunha forma (copia 
dos textos, gráficos etc.). - Queda prohibido, consonte a lexislación vixente en cada momento, establecer cadros ou marcos de calquera tipo 
que envolvan o sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de enderezos de Internet distintos aos do sitio web e, en calquera 
caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao sitio web de forma que: - produza, ou puidese producir erro, confusión ou 
engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou dos contidos; - supoña un acto de comparación ou imitación desleal; - 
sirva para aproveitar a reputación do prestixio do PRESTADOR; ou resulte prohibido pola lexislación vixente. O sitio web que insira o enlace 
non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre O PRESTADOR e os seus membros. En ningún caso se 
expresará no sitio web onde se localice o enlace que O PRESTADOR prestou o consentimento para a inserción do enlace ou que doutra 
forma patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor do enlace. O sitio web que estableza o enlace cumprirá coa lei e non poderá en 
ningún caso dispor ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: • sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes 



 

  

(pornográficos, violentos, racistas etc..); • induzan ou poidan inducir no usuario a falsa concepción de que O PRESTADOR subscribe, apoia, 
se adhire ou de calquera maneira apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; ou resulten inapropiados coa 
actividade do PRESTADOR en relación ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente. 
 
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
A estrutura, deseño e forma deste portal, así como fotografías e/ou gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas, nome comercial, e calquera 
elemento susceptible de protección, así como a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o funcionamento, 
son propiedade do prestador ou, se for necesario, dispón da licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do 
sitio web están protexidos e suxeitos aos dereitos da normativa de propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos reservados. En 
virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de propiedade intelectual. 
Baixo ningún suposto, o acceso ao sitio web supón a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial destes dereitos de propiedade 
intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou 
comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins 
comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, destes contidos sen a previa e expresa autorización do PRESTADOR ou do 
terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos do usuario de visualizar e obter unha copia na memoria caché do 
ordenador do usuario, como reprodución transitoria e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado para comunicar a mesma a 
terceiros. 
Están prohibidas a reprodución total ou parcial, uso, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en 
xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior sen a autorización escrita previa por 
parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos 
de propiedade intelectual ou industrial do autor. 
Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como 
sobre calquera dos contidos do sitio web, pódeo facer a través do correo electrónico arriba salientado. 
O PRESTADOR fará uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poida facer 
uso en calquera lugar do mundo.  
En calquera caso se O PRESTADOR se considera prexudicado nesta materia conservará o dereito a solicitar indemnizacións polo uso de 
material baixo copyright. 
 
LEI APLICABLE E XURISDICIÓN 
EMILIO NÚÑEZ ARGIZ perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo 
todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. 



 

  

Para calquera controversia e/ou cuestión litixiosa que lle incumba ao sitio web rexe a lexislación española, á que se someten expresamente 
as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente sitio web, os xulgados e 
tribunais que lle correspondan a Santiago (A Coruña), España. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
FINALIDADE DA RECOLLIDA DE DATOS 
O presente sitio web ten por obxecto darlles a coñecer a todos os usuarios a información e os servizos ofrecidos polo PRESTADOR, 
podéndose modificar en calquera momento e sen previo aviso, o deseño, a presentación ou a configuración do sitio web, así como os 
contidos.  
O presente sitio web ten por obxecto a venda dos produtos e/ou servizos ofrecidos polo PRESTADOR, a través dun escaparate mostrado no 
contido das súas páxinas, así como a información sobre os mesmos. 
O PRESTADOR infórmao/a de que os datos persoais que voluntariamente nos puidera facilitar durante a navegación polo noso sitio web (no 
momento do rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou cando nos envíe un correo 
electrónico), pasarán a forman parte do sistema de información do PRESTADOR. co fin de: xestionar a súa solicitude, así como a realización 
de actividades comerciais, administrativas, promocionais e/ou publicitarias, a recollida de currículos, co fin de poder contactar co interesado 
e levar a cabo un proceso de selección de novo persoal, se procede, e atender solicitudes de información, dúbidas, queixas, felicitacións ou 
suxestións ás publicacións ou a calquera servizo ou actividades, actos ou eventos prestados, ofertados, patrocinados polo PRESTADOR, ou 
simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados 
a través deste sitio web, ou calquera outro do PRESTADOR, indicado anteriormente, sexan incorporados ao seu sistema de información e 
para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio. 
As operacións previstas para realizar os tratamentos son as seguintes: responder as consultas e/ou proporcionar informacións requiridas polo 
usuario; realizar as prestacións de servizos e/ou produtos contratados ou subscritos polo usuario; realizar todas aquelas actividades propias 
do PRESTADOR polo presente aviso legal descritas e remitir o boletín de noticias da páxina web. 
O asinante garante a veracidade dos datos achegados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos. 
Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, 
rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do prestador.  
 
LEXITIMACIÓN 
Consonte o que dispoñen as normativas vixentes en protección de datos persoais, o prestador está cumprindo con todas as disposicións das 
normativas RXPD e LOPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no art. 5 
do RXPD e no art. 4 da LOPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuadas, 
pertinentes e limitados ao que é necesario en relación cos fins para os cales son tratados. 



 

  

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que 
establecen o RXPD e a LOPD para protexer os dereitos e liberdades dos usuarios, a respectar a confidencialidade e a utilizalos de acordo 
coa finalidade que lle corresponde. Igualmente, O RESPONSABLE, comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando de forma 
confidencial os datos de carácter persoal que nos puidese facilitar e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas 
para evitar a perda, a alteración e calquera tratamento ou acceso non autorizado. Tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía, 
consonte o que se establece no Regulamento de medidas de seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, as medidas de 
seguridade en Internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros. 
 
DATOS DO USUARIO OBXECTO DE TRATAMENTO 
Nome, apelidos, nacionalidade, enderezo de correo electrónico, núm. de teléfono, datos facilitados polos propios interesados.  
No caso de que o titular facilite, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta que conta co consentimento dos mesmos e 
comprométese a lle trasladar a información que contén este documento. 
 
CONFIDENCIALIDADE E CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS 
Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial. O prestador adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis 
de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non 
autorizado, consonte o estado da tecnoloxía e mais a natureza dos datos almacenados. Así mesmo, tamén se garantirá que o tratamento e 
rexistro nos ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade que 
se establecen na normativa vixente. 
O PRESTADOR non lles cederá nin comunicará os datos persoais a terceiros, agás por obriga legal. Con todo, no caso de que se lle cedan a 
algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de 
datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades ás que se lles comunicara  -en calquera caso sempre 
coa correspondente autorización outorgada polo usuario-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de 
protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, 
evitando, dentro do posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, subtraccións e/ou a perda dos datos, co obxectivo de procurar o 
correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do prestador, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do 
presente sitio web. 
 
FORMULARIOS PARA A RECOLLIDA DE DATOS 
A utilización de certos servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estarán condicionadas a cubrir o correspondente rexistro de usuario 
mediante formularios. Toda a información que facilite o usuario a través dos formularios do sitio web para os efectos anteriores ou calquera 
outro deberán ser veraces. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá 



 

  

actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e mais dos prexuízos que lle cause ao 
RESPONSABLE. 
No formularios para a recollida de datos, os campos que se sinalan con asterisco (*) son obrigatorios indicando así que datos son necesarios. 
polo que no caso de que o usuario non facilite os datos correspondentes, O PRESTADOR poderá denegar o correspondente servizo. 
Mediante a indicación e introdución dos datos, o usuario outórgalle o consentimento inequívoco ao PRESTADOR para que proceda ao 
tratamento dos datos facilitados a prol das finalidades mencionadas. 
 
ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO  
O usuario declara que foi informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consinte o tratamento 
automatizado dos mesmos por parte do PRESTADOR na forma e para as finalidades que se indican na presente política de protección de 
datos persoais. 
A través desta política de privacidade informámolo/a de que as fotografías que estean colgadas na web son propiedade do PRESTADOR, 
incluíndo as dos menores, nas que, para a súa obtención, se obtivo o consentimento previo dos pais, titores ou representantes legais 
mediante a sinatura dos formularios realizados para tal efecto polos centros nos cales os menores forman parte. Con todo, os pais, titores ou 
representantes dos menores, como titulares do exercicio dos dereitos destes, e sempre previo requirimento formal por escrito, poden indicar 
a negativa ao uso da imaxe do menor; neste caso, a imaxe mostrarase pixelada. 
 
EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS 
O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que lle remita ao PRESTADOR, exonerando o prestador de calquera 
responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos 
persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta 
no formulario de rexistro ou subscrición. 
 
LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO E PRAZO DE CONSERVACIÓN 
O PRESTADOR está lexitimado para o tratamento de datos persoais, baseándose no consentimento outorgado polo interesado mediante a 
sinatura ou aceptación dos pertinentes formularios, para un ou varios fins específicos. 
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o prazo correspondente para cumprir coas obrigas legais mentres non se opoña 
ao tratamento ou revogue o consentimento. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDADE 
O PRESTADOR adoptará no seu sistema de información as medidas técnicas e organizativas adecuadas, co fin de garantir a seguridade e 
mais a confidencialidade dos datos, evitando así a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado; 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 os riscos de probabilidade e gravidade 
variables asociadas a cada un dos tratamentos. 
 
CONSERVACIÓN DOS DATOS 
Os datos persoais conservaranse durante a relación contractual e, unha vez finalizada a mesma, durante o prazo de prescrición das obrigas 
legais que puidesen existir. Os datos para o envío de comunicacións comerciais conservaranse mentres o usuario non revogue o 
consentimento. A retirada do consentimento non lle afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade. 
 
CONTIDO DA WEB E ENLACES (LIGAZÓNS) 
O PRESTADOR conservará o dereito de actualizar, modificar ou eliminar a información que contén a web, podendo, mesmo, limitar ou non 
permitir o acceso á información. 
O PRESTADOR non asume ningún tipo de responsabilidade pola información contida nas webs de terceiros ás que se poida acceder polas 
"ligazóns" ou enlaces desde calquera páxina web propiedade do prestador. 
A presenza de "ligazóns" ou enlaces só ten finalidade informativa e en ningún caso supón ningunha suxestión, invitación ou recoñecemento 
sobre os mesmos. 
 
ENVÍO CV 
No suposto de que o usuario envíe o CV a través da nosa web, informámolo de que os datos achegados serán tratados para facelo partícipe 
dos procesos de selección que poida haber, levando a cabo unha análise do perfil do solicitante co obxectivo de seleccionar o mellor 
candidato para o lugar vacante do RESPONSABLE. Informámolo de que este é o único procedemento oficial para aceptar o seu currículo, de 
forma que non se aceptarán os currículos remitidos por outro procedemento diferente. No caso de que se produza algunha modificación nos 
datos, rogámoslle que nolo comunique por escrito o antes posible, co obxecto de manter os seus datos debidamente actualizados. 
Os datos conservaranse durante un prazo máximo dun ano, transcorrido o cal procederase á supresión dos datos garantíndolle un total 
respecto á confidencialidade tanto no tratamento coma na posterior destrución. Neste sentido, transcorrido o mencionado prazo, e se desexa 
continuar participando nos procesos de selección do RESPONSABLE, rogámoslle que nos remita de novo o currículo. 
Os datos poderanse tratar e/ou comunicar ás empresas integrantes do noso grupo durante o tempo de conservación do seu currículo e para 
os mesmos fins antes informados. 
 
CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
O PRESTADOR conservará o dereito a modificar a presente política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais. 
 
CORREOS COMERCIAIS 



 

  

Consonte a LSSICE, O PRESTADOR non realiza prácticas de CORREO LIXO, polo tanto, non envía correos comerciais por correo electrónico 
que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da páxina web, o usuario 
ten a posibilidade de dar o consentimento expreso para recibir o noso boletín, con independencia da información comercial puntualmente 
solicitada. 
 
LEXISLACIÓN 
Para todos os efectos as relacións entre O PRESTADOR cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web, están sometidos á 
lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos 
derivados ou relacionados co seu uso os xulgados e tribunais da Coruña. 
 
DEREITOS DOS INTERESADOS Informámolo de que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e 
a limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a EMILIO NÚÑEZ ARGIZ, enviando un correo electrónico a boquela@boquela.net, 
indicando como Asunto: “LOPD, Dereitos ARCO”, e achegando unha fotocopia do DNI ou calquera medio análogo en dereito, tal e como 
indica a lei. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non lle afectará á licitude do 
tratamento efectuado antes da retirada do consentimento. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se 
considera que se puideron vulnerar os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos (agpd.es). 


