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Tractament de dades personals associat al pagament de premis identificats. 

Informació general 

El pagament de premis de quantia legalment establerta requereix per requisits legals la identificació fefaent de l’interessat 
i el tractament per SELAE de dades personals (“Dades Personals”). SELAE declara respectar escrupolosament el dret 
fonamental de l’interessat al tractament de les seves Dades Personals i l’estricte compliment amb la normativa vigent: 

• REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades –RGPD–.  

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals -
LOPDGDD-. 

• Així com la normativa de desenvolupament que resulti d’aplicació. 

Es proporciona a continuació la informació deguda relativa al tractament de Dades Personals, fent servir la tècnica de 
capes. 

I. Informació de Capa I 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Epígraf INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (Capa I) 

Dades recaptades i tractades. 
Categories. 

En ser la quantia del premi igual o superior a la quantia legalment establerta, es recapten i tracten dades personals de 
tota persona física que resulti premiada, així com dels titulars reals quan sigui una persona jurídica la premiada, així 
com, en el seu cas, dels representants persones físiques, tant de persones físiques com jurídiques. 
Els interessats han d’identificar-se mitjançant document d’identificació fefaent (DNI, per a les persones físiques de 
nacionalitat espanyola, o TIE, passaport, targeta de residència, per a persones físiques de nacionalitat estrangera, o el 
document, carta o targeta oficial d’identitat personal expedit per les autoritats d’origen pels ciutadans de la Unió 
Europea o de l’Espai Econòmic Europeu). Es recapten i tracten les següents categories de dades: 

• De caràcter identificatiu: imatge de DNI/TIE/passaport/targeta de residència/document, carta, targeta 
oficial d’identitat personal; NIF/NIE/Núm. passaport; nom i cognom(s); signatura hològrafa. 

• De caràcter econòmic, tributari i rellevant per a prevenció de frau i lluita contra blanqueig i prevenció del 
terrorisme: import del premi; retenció; residència fiscal; activitat laboral o empresarial; nacionalitat; 
condició de persona amb responsabilitat pública o familiar o propparent d’aquest. 

De les persones jurídiques es recapta informació dels titulars reals (socis, accionistes o persones físiques que 
posseeixin el control de l’entitat). 

Responsable del tractament SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) – A86171964 

Finalitats 

Gestió operativa i comercial dels premis identificats i el seu pagament, i satisfacció de les obligacions normatives associades (de 
joc, fiscals, de prevenció del frau, en el joc i en tots els aspectes normativament obligatoris, i de blanqueig de capitals i lluita contra 
el terrorisme). Satisfacció de requisits de protecció de dades personals. 
L’obligació de tractament a l’efecte de prevenció de blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme està establerta fins avui 
per a premis de quantia igual o superior als dos mil euros. Es produeix el perfilat de certs interessats quan concorren 
circumstàncies preestablertes, i no se’n deriven decisions automatitzades en cap cas. 

Legitimació. 

Base Jurídica 

Les bases legitimadores del tractament són: 
• Relació negocial basada en les normes del joc de SELAE i la instrucció de loteria. 
• Obligacions legals: normativa de joc; fiscal; prevenció del frau; prevenció de blanqueig de capitals i del 

terrorisme; protecció de dades personals. 
• Interès legítim mutu d’ambdues parts. 

Destinataris 

Les dades identificatives dels interessats que cobren premis superiors o iguals a 2.000 € podran ser cedides sistemàticament a les 
autoritats fiscals, en els termes legalment establerts. Existeixen encarregats del tractament (entitats bancàries). D’altra banda, les 
entitats bancàries tenen les seves pròpies obligacions com a responsables de tractament de dades pels seus propis fins. 
No s’efectuarà cap comunicació a altres entitats, excepte aquelles comunicacions que es produeixen per obligació o necessitat 
legal a autoritats judicials o administratives (fiscals, regulatòries…) o a intermediaris (fedataris públics…)  SELAE no transfereix 
dades a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades. SELAE no transfereix dades a 
tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades. 

Oposició al tractament 
L’oposició a proporcionar les dades personals i el seu tractament ulterior comporta la impossibilitat d’abonar el 
premi per motius legals i negocials. 

Drets 
Té dret a exercir els drets establerts en el RGPD: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com 
s’explica en la informació addicional. 
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II. Informació de Capa II  

Règim d’aplicació en protecció de dades personals i identitat del responsable del tractament 

El pagament de premis de quantia legalment establerta requereix per requisits legals la identificació fefaent de 
l’interessat i el tractament per SELAE de dades personals (“Dades Personals”). SELAE declara respectar 
escrupolosament el dret fonamental de l’interessat al tractament de les seves dades personals i l’estricte compliment amb 
la normativa vigent: 

• REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades –RGPD–.  

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 
–LOPDGDD-. 

• Així com la normativa de desenvolupament que resulti d’aplicació. 

De conformitat amb la normativa aplicable, SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., 
S.A. (d’ara endavant, “SELAE”) declara respectar les prescripcions de la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals, i en concret en relació a la protecció i el compliment del deure de secret de les dades personals. I en 
particular, pel que fa a l’obtenció i tractament de dades personals amb les finalitats associades a la gestió del pagament 
de premis que requereixin d’identificació per requeriment legal, inclosa la identificació dels premiats, l’abonament del 
premi i possibles tractaments ulteriors. 

Responsable i delegat de protecció de dades personals 

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) 

• NIF: A-86171964 
• Domicili: c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid. 
• Telèfon: 900112313 o 915962300 (Servei d’Atenció al Client) 
• Contacte amb el delegat de protecció de dades: 

o Postal: SELAE, Registre, atenció “Protecció de dades”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid. 
o Electrònic: formulari de comunicació a https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-

proteccion-datos  
 
 
 
 

Dades personals, finalitats i termini durant el qual es conserven les dades  

En compliment del principi de limitació de la finalitat, SELAE només sol·licitarà i tractarà les dades personals adequades, 
pertinents i limitades en relació als fins pels que són tractades, fins determinats, explícits i legítims. Es recapten i tracten 
dades personals de tota persona física que resulti premiada, també dels titulars reals quan sigui una persona jurídica la 
premiada, així com, en el seu cas, dels representants persones físiques, tant de persones físiques com jurídiques. Les 

Procedència de les dades 
L’interessat o el seu representant. El representant queda obligat a informar el seu representat d’aquests termes 
abans de subministrar dades personals del representat, sense que SELAE hagi de realitzar cap actuació 
addicional. 

Informació addicional 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
A continuació, Informació de Capa II  

https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos
https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-proteccion-datos
https://www.loteriasyapuestas.es/loterias/es/web-corporativa/datospersonales/interesados/premiados-pd
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dades recaptades i la seva finalitat específica, juntament amb el termini de conservació i la conseqüència de no 
proporcionar-les són: 

Dades personals recaptades i generades: 

• De l’interessat: 

o De caràcter identificatiu:  
 Imatge de DNI/TIE/passaport/targeta de residència/document, carta, targeta oficial 

d’identitat personal  
 NIF/NIE/Núm. Passaport 
 Nom i cognom(s) 
 Signatura hològrafa 

o De caràcter econòmic, tributari i rellevant per a prevenció de frau i lluita contra blanqueig i prevenció 
del terrorisme:  

 Import del premi 
 Retenció 
 Residència fiscal 
 Activitat laboral o empresarial 
 Nacionalitat 
 Condició de persona amb responsabilitat pública o familiar o propparent d’aquest 

o Altres: 
 Lloc 
 Data 

 

• Del representant: 

o De caràcter identificatiu:   
 NIF/NIE/No. passaport 
 Nom i cognom(s) 
 Signatura hològrafa 

o Altres: 
 Poder de representació notarial de la persona física  

 

• Associats a persona jurídica: 

o De caràcter identificatiu:   
 Nom i cognom(s) 
 NIF 
 Càrrec o representació 
 Nom de l’entitat 
 Direcció postal de l’entitat 
 Declaració 
 Poder de representació notarial de la persona física sobre la persona jurídica 

o D’accionistes o socis: 
 Noms i cognoms o denominacions socials 
 P.F. o P.J. 
 Núm. d’identificació 
 País d’expedició 
 Data de naixement o constitució 
 Nacionalitat 
 País de residència 
 % participació 
 Signatura hològrafa 

o De persones físiques que posseeixin o controlin ≥ 25 % o que exerceixin control sobre la societat: 
 Nom complet del titular real 
 Núm. d’identificació 
 País d’expedició 
 Data de naixement 
 Nacionalitat 
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 País de residencia 
 Mitjà de control 

o De persones físiques titulars reals de fundacions i associacions: 
 Nom complet del titular real 
 Núm. d’identificació 
 País d’expedició 
 Data de naixement 
 Nacionalitat 
 País de residència 
 Mitjà de control 

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de Dades Personals, les Dades Personals de l’interessat 
i/o el del/s seu/s representant/s persones físiques seran incorporades a tractaments la responsabilitat dels quals és de 
SELAE. 

 

 

Finalitats 

Termini de conservació 

10 anys després de fer-se efectiu el pagament del premi (Per imperatiu legal de la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.). 

Conseqüència si NO es proporcionen les dades 

L’oposició a proporcionar les dades personals i el seu tractament ulterior comporta la impossibilitat d’abonar el premi 
per motius legals i negocials. 

Base jurídica del tractament  

Les finalitats per les que és imprescindible recaptar les Dades Personals són: 

• La gestió operativa i comercial dels premis identificats i el seu pagament.  
• Satisfacció de les obligacions normatives associades (de joc, fiscals, de prevenció del frau -en el joc i en tots 

els aspectes normativament obligatoris-, i de blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme).   
• Satisfacció de requisits de protecció de Dades Personals. 

L’obligació de tractament a l’efecte de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme està establerta 
en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme. 

L’obligació de tractament a efectes fiscals està establerta a la normativa tributària vigent en cada moment. 

Es produeix el perfilat de certs interessats quan concorren circumstàncies preestablertes, i no se’n deriven decisions 
automatitzades en cap cas. 
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Destinataris de les dades personals  
Estan previstes les següents cessions de Dades Personals: 

Estan previstes les següents transferències: 

SELAE no transfereix dades a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades.  

Exercici de drets i dades de contacte del delegat de protecció de dades 

L’interessat té dret a sol·licitar a SELAE l’exercici dels seus drets en relació amb les seves Dades Personals. 

SELAE, com a responsable del tractament, garanteix als interessats l’exercici dels drets de protecció de dades legalment 
establerts, en els termes descrits en la normativa aplicable, que són els drets següents: 

• D’accés a les seves dades personals. Els interessats podran accedir a les seves Dades Personals en qualsevol 
moment i sol·licitar informació en relació amb el tractament de les seves Dades Personals per SELAE. 

• De rectificació o supressió de les seves Dades Personals. Els interessats tindran dret a sol·licitar la rectificació 
de les Dades Personals quan aquestes siguin inexactes o incompletes. 

• De supressió. Els interessats poden sol·licitar que les seves Dades Personals se suprimeixin i deixin de tractar-
se si ja no són necessàries pels fins pels que van ser recollides o retiri el seu consentiment, hagin estat tractades 
il·lícitament o d’altra forma sigui legalment establert. 

• De limitació del seu tractament. Els interessats tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves 
Dades Personals quan legalment així s’estableixi. 

• A oposar-se al tractament. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves Dades Personals amb fins 
d’enviament de comunicacions comercials o quan legalment així s’estableixi. 

• A la portabilitat de les dades. Els interessats tindran dret a rebre les seves Dades Personals en un format 
estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. 

• D’exclusió de decisions automàtiques i a sol·licitar el dret a intervenció humana, expressar el seu punt de vista 
o impugnar la decisió, sempre i quan no s’hagi realitzat en compliment d’una obligació legal. 

• Relació negocial basada en les normes del joc de SELAE i la instrucció de loteria. 
• Obligacions legals: normativa de joc; fiscal; llei antifrau en el joc; llei de prevenció de blanqueig de capitals i 

del finançament del terrorisme; normativa vigent de protecció de dades personals. 
• Interès legítim mutu d’ambdues parts. 

• Les dades identificatives dels interessats que cobren premis superiors o iguals a 2.000 euros han de ser cedides 
sistemàticament a les autoritats fiscals, en els termes legalment establerts.  

• Existeixen encarregats del tractament (entitats bancàries). Les entitats bancàries tenen les seves pròpies 
obligacions com a responsables de tractament de dades pels seus propis fins. 

• No s’efectuarà cap comunicació a altres entitats, excepte aquelles comunicacions que es produeixen per 
obligació o necessitat legal a autoritats judicials o administratives (fiscals, regulatòries…) o a intermediaris 
(fedataris públics…)   

• SELAE no transfereix dades a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties 
adequades. 
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• A retirar el consentiment, quan aquest sigui la base jurídica del tractament. Els interessats podran retirar el 
consentiment prestat en qualsevol moment, quan aquest sigui la base jurídica del tractament. La retirada del 
consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. 

• A qualssevol altres drets recollits en la normativa vigent. 

L’interessat pot exercir els seus drets: 

a) Bé mitjançant sol·licitud escrita degudament signada remesa per correu postal a: SELAE, Registre, atenció 
“Protecció de Dades”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, amb la referència “Exercici de Drets”, indicant 
clarament i expressa el tractament a què es refereix l’exercici del dret, la petició o dret que exercita, així com 
el seu nom, cognoms i direcció postal perquè SELAE pugui tramitar la contestació, i adjuntant còpia de 
document d’identificació fefaent (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) per ambdues cares, amb el fi 
d’identificar-lo inequívocament. SELAE tractarà les dites dades personals sobre la base legitimadora del 
compliment legal, amb la finalitat única de respondre al seu exercici de drets. 

b) O bé mitjançant sol·licitud remesa a través del formulari a https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-
proteccion-datos. La tramitació d’exercici de drets necessita imprescindiblement l’aportació d’imatge de 
document d’identificació fefaent per ambdues cares. Ha d’aportar una direcció de correu electrònic de contacte 
d’una bústia estable on pugui rebre comunicacions i on pugui així SELAE remetre la seva contestació. 

També té dret a contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SELAE; contacte que podrà efectuar fent servir els 
mecanismes descrits anteriorment.  

Reclamació davant d’una autoritat de control 

L’informem de que l’interessat pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de 
Dades Personals (Agencia Española de Protección de Datos Personales –AEPD-), especialment quan no hagi obtingut 
satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Existència de decisions automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) 

Es produeix el perfilat de certs interessats quan concorren circumstàncies preestablertes. 

No es deriven decisions automatitzades en cap cas.  

Procedència de les Dades Personals 

Totes les dades es recapten de l’interessat, o en el seu cas del representant de l’interessat. El representant d’un interessat 
persona física queda obligat a que, amb anterioritat al subministrament de qualsevol Dada Personal del seu representat, 
l’hagi informat del previst en aquest document i complert qualssevol altres requisits que poguessin ser d’aplicació per a 
la correcta comunicació de les seves Dades Personals, sense que SELAE hagi de realitzar cap actuació addicional davant 
del seu representat en termes d’informació o consentiment. 

Pel cas de resultar premiada una persona jurídica, les Dades Personals dels titulars reals seran proporcionades: i) bé per 
la persona que empleni i signi el formulari corresponent, quedant obligada a que l’hagi informat del previst en aquest 
document i complert qualssevol altres requisits que poguessin ser d’aplicació per a la correcta comunicació de les seves 
Dades Personals, ii) bé pel banc intermediari en el pagament del premi mitjançant el corresponent document acreditatiu 
de la titularitat, iii) bé pel notari que hagués acordat la corresponent acta notarial de titularitat real, sense que SELAE 
hagi de realitzar cap actuació addicional davant del representant de l’interessat en termes d’informació o consentiment. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
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Les dades són recollides en nom de SELAE per l’entitat pagadora, que actua en qualitat d’encarregat del tractament per 
a la recollida d’aquestes, limitant-se la seva activitat, pel que fa al dit encàrrec, a la recollida i transmissió de les dades a 
SELAE que s’efectuen per canals segurs. No obstant això, aquesta comunicació és sense perjudici de les obligacions en 
matèria de protecció de dades que les entitats que col·laboren amb SELAE en el pagament de premis hagin de complir. 

 


	Tractament de dades personals associat al pagament de premis identificats.
	L’obligació de tractament a l’efecte de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme està establerta en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

