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Tratamento de Datos Persoais asociado ao pago de premios identificados. 

Información xeral 

O pago de premios de contía legalmente establecida require por requisitos legais a identificación fidedigna do interesado 
e o tratamento por SELAE de datos persoais (“Datos Persoais”). SELAE declara respectar escrupulosamente o dereito 
fundamental do interesado ao tratamento dos seus Datos Persoais e o estrito cumprimento coa normativa vixente: 

• REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 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 –RGPD–  

• Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais –
LOPDGDD-. 

• Así como a normativa de desenvolvemento que resulte de aplicación. 

Proporciónase a continuación a información debida relativa ao tratamento de Datos Persoais, empregando a técnica de 
capas. 

I. Información de Capa I 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Epígrafe INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Capa I) 

Datos solicitados e tratados. 
Categorías. 

Ao ser a contía do premio igual ou superior á contía legalmente establecida, solicítanse e tratan datos persoais de toda 
persoa física que resulte agraciada, así como dos titulares reais cando sexa unha persoa xurídica a agraciada, así como, 
no seu caso, dos representantes persoas físicas, tanto de persoas físicas como xurídicas. 
Os interesados deben identificarse mediante documento de identificación fidedigna (DNI, para as persoas físicas de 
nacionalidade española, ou TIE, Pasaporte, Cartón de Residencia, para persoas físicas de nacionalidade estranxeira, 
ou o documento, carta ou cartón oficial de identidade persoal expedido polas autoridades de orixe para os cidadáns 
da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo). Solicítanse e tratan as seguintes categorías de datos: 

• De carácter identificativo: imaxe de DNI/TIE/Pasaporte/Cartón de Residencia/documento, carta, 
cartón oficial de identidade persoal; NIF/NIE/Non. pasaporte; Nome e Apelido(s); Firma hológrafa. 

• De carácter económico, tributario e relevante para prevención de fraude e loita contra branqueo e 
prevención do terrorismo: Importe do premio; retención; residencia fiscal; actividade laboral ou 
empresarial; nacionalidade; condición de persoa con responsabilidade pública ou familiar ou 
achegado deste. 

Das persoas xurídicas solicítase información dos titulares reais (socios, accionistas ou persoas físicas que posúan o 
control da entidade). 

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

Finalidades 

Xestión operativa e comercial dos premios identificados e o seu pago, e satisfacción das obrigacións normativas asociadas (de 
xogo, fiscais, de prevención da fraude (no xogo e en todo aspecto normativamente obrigatorio) , e de branqueo de capitais e loita 
contra o terrorismo). Satisfacción de requisitos de protección de datos persoais. 
A obrigación de tratamento a efectos de prevención de branqueo de capitais e loita contra o terrorismo está establecida á data 
para premios de contía igual ou superior ao dous mil euros. Prodúcese o perfilado de certos interesados cando concorren 
circunstancias preestablecidas, e non se derivan decisións automatizadas nalgún caso. 

Lexitimación. 

Base Xurídica 

As bases lexitimadoras do tratamento son: 
• Relación negocial baseada nas normas do xogo de SELAE e a instrución de lotaría. 
• Obrigacións legais: normativa de xogo; fiscal; prevención da fraude; prevención de branqueo de capitais 

e do terrorismo; protección de datos persoais. 
• Interese lexítimo mutuo de ambas as partes. 

Destinatarios 

Os datos identificativos dos interesados que cobran premios superiores ou iguais a 2.000 € poderán ser cedidos sistematicamente 
ás autoridades fiscais, nos termos legalmente establecidos. Existen encargados do tratamento (entidades bancarias). Por outra 
banda, as entidades bancarias teñen as súas propias obrigacións como responsables de tratamento de datos para os seus propios 
fins. 
Non se efectuará comunicación outra algunha a outras entidades, salvo aquelas comunicacións que se producen por obrigación 
ou necesidade legal a autoridades xudiciais ou administrativas (fiscais, regulatorias…) ou a intermediarios (fedatarios públicos…)  
SELAE non transfire datos a terceiros países ou organizacións internacionais que non ofrecen garantías adecuadas. SELAE non 
transfire datos a terceiros países ou organizacións internacionais que non ofrecen garantías adecuadas. 

Oposición ao tratamento 
A oposición a proporcionar os datos persoais e o seu tratamento ulterior leva a imposibilidade de abonar o premio 
por motivos legais e negociais. 
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II. Información de Capa II  

Réxime de aplicación en Protección de Datos Persoais e Identidade do Responsable do tratamento 

O pago de premios de contía legalmente establecida require por requisitos legais a identificación fehaciente do 
interesado e o tratamento por SELAE de datos persoais (“Datos Persoais”). SELAE declara respectar 
escrupulosamente o dereito fundamental do interesado ao tratamento dos seus Datos Persoais e o estrito cumprimento 
coa normativa vixente: 

• REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 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 –RGPD–  

• Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais 
–LOPDGDD-. 

• Así como a normativa de desenvolvemento que resulte de aplicación. 

De conformidade coa normativa aplicable, SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (en 
diante, “SELAE”) declara respectar as prescricións da normativa vixente en materia de protección de Datos Persoais, e 
en concreto en relación á protección e o cumprimento do deber de segredo dos Datos Persoais. E en particular, no que 
respecta á obtención e tratamento de Datos Persoais coas finalidades asociadas á xestión do pago de premios que requiren 
de identificación por requirimento legal, incluída a identificación dos premiados, o abono do premio e posibles 
tratamentos ulteriores. 

Responsable e Delegado de Protección de Datos Persoais 

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

• NIF: A-86171964 
• Domicilio: c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid. 
• Teléfono: 900112313 ou 915962300 (Servizo de Atención ao Cliente) 
• Contacto co Delegado de Protección de Datos: 

o Postal: SELAE, Rexistro, atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 
Madrid. 

o Electrónico: formulario de comunicación en https://www.selae.es/es/web-corporativa/contacto-
proteccion-datos.   
 
 
 
 

Datos Persoais, finalidades e prazo durante o cal se conservan os datos  

Dereitos 
Ten dereito a exercer os dereitos establecidos no RGPD: acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros 
dereitos, como se explica na información adicional. 

Procedencia dos Datos 
O interesado ou o seu representante. O representante queda obrigado a informar ao seu representado destes 
termos antes de fornecer datos persoais do representado, sen que SELAE deba realizar ningunha actuación 
adicional. 

Información adicional 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos en: 
A continuación, Información de Capa II  

https://www.loteriasyapuestas.es/loterias/es/web-corporativa/datospersonales/interesados/premiados-pd
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En cumprimento do principio de limitación da finalidade, SELAE só solicitará e tratará os Datos Persoais adecuados, 
pertinentes e limitados en relación aos fins para os que son tratados, fins determinados, explícitos e lexítimos. Solicítanse 
e tratan datos persoais de toda persoa física que resulte agraciada, tamén dos titulares reais cando sexa unha persoa 
xurídica a agraciada, así como, no seu caso, dos representantes persoas físicas, tanto de persoas físicas como xurídicas. 
Os datos solicitados e a súa finalidade específica, xunto co prazo de conservación e a consecuencia de non proporcionalos 
son: 

Datos Persoais solicitados e xerados: 

• Do interesado: 

o De carácter identificativo:  
 imaxe de DNI/TIE/Pasaporte/Cartón de Residencia/documento, carta, cartón oficial 

de identidade persoal;  
 NIF/NIE/Non. Pasaporte 
 Nome e Apelido(s) 
 Firma hológrafa. 

o De carácter económico, tributario e relevante para prevención de fraude e loita contra branqueo e 
prevención do terrorismo:  

 Importe do premio 
 Retención 
 Residencia fiscal 
 Actividade laboral ou empresarial 
 Nacionalidade 
 Condición de persoa con responsabilidade pública ou familiar ou achegado deste. 

o Outros: 
 Lugar 
 Data 

 

• Do representante: 

o De carácter identificativo:   
 NIF/NIE/Non. Pasaporte 
 Nome e Apelido(s) 
 Firma hológrafa. 

o Outros: 
 Poder de representación notarial da persoa física  

 

• Asociados a Persoa Xurídica: 

o De carácter identificativo:   
 Nome e Apelido(s) 
 NIF 
 Cargo ou representación 
 Nome da Entidade 
 Dirección postal da Entidade 
 Declaración 
 Poder de representación notarial da persoa física sobre a persoa xurídica 

o De accionistas ou socios: 
 Nomes e apelidos ou denominacións sociais 
 P.F. ou P.J 
 Nº de Identificación 
 País de expedición 
 Data de nacemento ou constitución 
 Nacionalidade 
 País de Residencia 
 % participación 
 Firma hológrafa. 

o De persoas físicas que posúan ou controlen ≥ 25% ou que exerzan control sobre a sociedade: 
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 Nome completo do Titular Real 
 Nº de identificación 
 País de expedición 
 Data de nacemento 
 Nacionalidade 
 País de residencia 
 Medio de control 

o De persoas físicas titulares reais de fundacións e asociacións 
 Nome completo do Titular Real 
 Nº de identificación 
 País de expedición 
 Data de nacemento 
 Nacionalidade 
 País de residencia 
 Medio de control 

En cumprimento da normativa aplicable en materia de protección de Datos Persoais, os Datos Persoais do interesado e/ou 
o do seu/s representante/s persoas físicas, serán incorporados a tratamentos cuxa responsabilidade é de SELAE. 

 

 

Finalidades 

Prazo de Conservación 

10 anos tras facerse efectivo o pago do premio (Por imperativo legal da Lei 10/2010 de 28 de abril, de prevención do 
branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.). 

Consecuencia se NON se proporcionan os datos 

A oposición a proporcionar os datos persoais e o seu tratamento ulterior leva a imposibilidade de abonar o premio por 
motivos legais e negociais. 

Base xurídica do tratamento  

As finalidades para as que son imprescindibles solicitar os Datos Persoais son: 

• A xestión operativa e comercial dos premios identificados e o seu pago,  
• Satisfacción das obrigacións normativas asociadas (de xogo, fiscais, de prevención da fraude -no xogo e en 

todo aspecto normativamente obrigatorio-, e de branqueo de capitais e loita contra o terrorismo).   
• Satisfacción de requisitos de protección de Datos Persoais. 

A obrigación de tratamento a efectos de prevención de branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo está 
establecida na Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo 

A obrigación de tratamento a efectos fiscais está establecida na normativa tributaria vixente en cada momento. 

Prodúcese o perfilado de certos interesados cando concorren circunstancias preestablecidas, e non se derivan decisións 
automatizadas nalgún caso. 
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Destinatarios dos datos persoais  
Están previstas as seguintes cesións de Datos Persoais: 

Están previstas as seguintes Transferencias: 

SELAE non transfire datos a terceiros países ou organizacións internacionais que non ofrecen garantías adecuadas.  

Exercicio de dereitos e Datos de Contacto do Delegado de protección de Datos 

O interesado ten dereito a solicitar a SELAE o exercicio dos seus dereitos en relación cos seus Datos Persoais. 

SELAE, como responsable do tratamento, garante aos interesados o exercicio dos dereitos de protección de datos 
legalmente establecidos, nos termos descritos na normativa aplicable, que son os seguintes dereitos: 

• De acceso aos seus datos persoais. Os interesados poderán acceder aos seus Datos Persoais en calquera 
momento e solicitar información en relación co tratamento dos seus Datos Persoais por SELAE. 

• De rectificación ou supresión dos seus datos persoais. Os interesados terán dereito a solicitar a rectificación 
dos Datos Persoais cando estes sexan inexactos ou incompletos. 

• De supresión. Os interesados poden solicitar que os seus datos persoais suprímanse e deixen de tratarse se xa 
non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou retire o seu consentimento, fosen tratados 
ilicitamente ou doutra forma sexa legalmente establecido. 

• De supresión. Os interesados poden solicitar que os seus datos persoais suprímanse e deixen de tratarse se xa 
non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou retire o seu consentimento, fosen tratados 
ilicitamente ou doutra forma sexa legalmente establecido. 

• De limitación do seu tratamento. Os interesados terán dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus 
Datos Persoais cando legalmente así se estableza. 

• A oporse ao tratamento. Os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus Datos Persoais con fins de envío 
de comunicacións comerciais ou cando legalmente así se estableza. 

• Á portabilidade dos datos. Os interesados terán dereito a recibir os seus Datos Persoais nun formato estruturado, 
de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. 

• Relación negocial baseada nas normas do xogo de SELAE e a instrución de lotaría. 
• Obrigacións legais: normativa de xogo; fiscal; lei antifraude no xogo; lei de prevención de branqueo de 

capitais e do financiamento do terrorismo; normativa vixente de protección de datos persoais. 
• Interese lexítimo mutuo de ambas as partes. 

• Os datos identificativos dos interesados que cobran premios superiores ou iguais a 2.000 euros deben ser 
cedidos sistematicamente ás autoridades fiscais, nos termos legalmente establecidos.  

• Existen encargados do tratamento (entidades bancarias). As entidades bancarias teñen as súas propias 
obrigacións como responsables de tratamento de datos para os seus propios fins. 

• Non se efectuará comunicación outra algunha a outras entidades, salvo aquelas comunicacións que se producen 
por obrigación ou necesidade legal a autoridades xudiciais ou administrativas (fiscais, regulatorias…) ou a 
intermediarios (fedatarios públicos…)   

• SELAE non transfire datos a terceiros países ou organizacións internacionais que non ofrecen garantías 
adecuadas. 
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• De exclusión de decisións automáticas e a solicitar o dereito a intervención humana, expresar o seu punto de 
vista ou impugnar a decisión, a condición de que non se realizou en cumprimento dunha obrigación legal. 

• A retirar o consentimento, cando este sexa a base xurídica do tratamento. Os interesados poderán retirar o 
consentimento prestado en calquera momento, cando este sexa a base xurídica do tratamento. A retirada do 
consentimento non afectará á licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada. 

• A calquera outros dereitos recolleitos na normativa vixente 

O interesado pode exercer os seus dereitos: 

a) Ben mediante solicitude escrita debidamente asinada remitida por correo postal a: SELAE, Rexistro, atención 
“Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, coa referencia “Exercicio de Dereitos”, 
indicando clara e expresamente o tratamento a que se refire o exercicio do dereito, a petición ou dereito que 
exercita, así como o seu nome, apelidos e dirección postal para que SELAE poida tramitar a contestación, e 
achegando copia de documento de identificación fidedigna (DNI, NIE, Pasaporte ou Carné de Conducir) por 
ambas as caras, co fin de identificalo inequivocamente. SELAE tratará devanditos datos persoais sobre a base 
lexitimadora do cumprimento legal, coa finalidade única de responder o seu exercicio de dereitos. 

b) Ou ben mediante solicitude remitida a través do formulario en https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-
proteccion-datos . A tramitación de exercicio de dereitos necesita imprescindiblemente a achega de imaxe de 
documento de identificación fidedigna por ambas as caras. Debe achegar unha dirección de correo electrónico 
de contacto dunha caixa de correos estable onde poida recibir comunicacións e onde poida así SELAE remitir 
a súa contestación. 

Tamén ten dereito a contactar co Delegado de Protección de Datos de SELAE; contacto que poderá efectuar 
empregando os mecanismos anteriormente descritos.  

Reclamación ante unha autoridade de Control 

Informámoslle de que o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de 
protección de Datos Persoais (Axencia Española de Protección de Datos Persoais –AEPD-), especialmente cando non 
obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, a través da súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-
electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Existencia de Decisións automatizadas (incluída a elaboración de perfís) 

Prodúcese o perfilado de certos interesados cando concorren circunstancias preestablecidas. 

Non se derivan decisións automatizadas nalgún caso.  

Procedencia dos Datos Persoais 

Todos os datos solicítanse do interesado, ou no seu caso do representante do interesado. O representante dunha interesado 
persoa física, queda obrigado a que, con anterioridade á subministración de calquera Dato Persoal do seu representado, 
informoulle do previsto neste documento e cumprido calquera outros requisitos que puidesen ser de aplicación para a 
correcta comunicación dos seus Datos Persoais, sen que SELAE deba realizar ningunha actuación adicional fronte ao seu 
representado en termos de información ou consentimento. 

Para o caso de resultar agraciada unha persoa xurídica, os Datos Persoais dos titulares reais serán proporcionados: i) ben 
pola persoa que cumprimente e firme o formulario correspondente, quedando obrigada a que lle informou do previsto 
neste documento e cumprido calquera outros requisitos que puidesen ser de aplicación para a correcta comunicación dos 
seus Datos Persoais, ii) ben polo banco intermediario no pago do premio mediante o correspondente documento 

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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acreditativo da titularidade, iii) ben polo Notario que houber acordado a correspondente Acta Notarial de titularidade 
real, sen que SELAE deba realizar ningunha actuación adicional fronte ao representado do interesado en termos de 
información ou consentimento. 

Os datos son recolleitos en nome de SELAE pola entidade pagadora, que actúa en calidade de encargado do tratamento 
para a recollida dos mesmos, limitándose a súa actividade, no relativo ao devandito encargo, á recollida e transmisión 
dos datos a SELAE que se efectúan por canles seguras. No entanto, esta comunicación é sen prexuízo das obrigacións en 
materia de protección de datos das entidades que colaboran con SELAE no pago de premios deban cumprir 
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