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Capa II 

Información Adicional de Clientes e Usuarios: 

SELAE declara respectar escrupulosamente o dereito fundamental das persoas relativo ao tratamento dos seus 

datos persoais, e o estrito cumprimento do disposto na normativa de protección de datos:  

• REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 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 –RXPD–  

• Lei orgánica 3/2018, do 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 completa debida relativa ao tratamento de Datos Persoais: 

 

Responsable e Delegado de protección de Datos Persoais: 

Responsable: 

Identidade do responsable:  

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) - A86171964-. 

Enderezo postal: C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid 

Teléfono: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servizo de Atención ao Cliente) 

Contacto co Delegado de Protección de Datos Persoais (DPD): 

Enderezo postal: SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid 

Enderezo de correo electrónico: formulario de comunicación en: 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos 

 

Finalidade do tratamento: 

Finalidade: 

Os datos persoais de clientes e usuarios trátanse para proporcionar os servizos de SELAE e procesar a relación co 

público en xeral. 

Comprende isto satisfacer obrigas empresariais de cumprimento dentro do marco legal e das actividades 

empresariais de xestión de SELAE necesarias para a correcta provisión do servizo e a súa mellora, e o exercicio 

de defensa de intereses de SELAE; quedan incluídos o goberno, dirección, xestión, monitorización, supervisión e 

auditoría do servizo, que implican a análise estatística agregada, mellora dos procesos, protección da información 

e o cumprimento coa normativa, entre elas, a de protección de datos persoais; sempre con respecto pola debida 

confidencialidade e a privacidade e os principios de minimización de datos, e estes serán expresados en forma 

de seudónimo o u expresados de forma anónima cando sexa viable, logo que sexa viable. 

Clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo de SELAE:  

Os datos persoais (dos clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo PDJ-de SELAE) procésanse para 

formalizar a relación entre as partes e proporcionar os servizos asociados á PDJ (web e aplicacións), incluída a 

participación en xogos en liña de SELAE. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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Os datos dos rexistrados que participan activamente na PDJ trátanse segundo as indicacións do RD 958/2020, 

axustándose en concreto aos artigos 34 e 35 do Real decreto sobre comunicacións comerciais de actividades de 

xogo para: 

a) a detección de condutas de risco, tratamento realizado para cumprir o RD e para detectar 
comportamentos de risco 

b) accións a tomar para os rexistrados para os que se detectaron comportamentos de risco. 

Solicitantes e Reclamacións: 

Os datos persoais (de solicitantes e reclamacións) trátanse para procesar a solicitude que efectúen os 

reclamantes de premios nos Puntos de Venda ou as reclamacións presentadas en Delegacións Comerciais ou a 

propia SELAE relacionadas co xogo. 

Premiados Maiores: 

Os datos persoais (de premiados maiores ou os seus representantes) procésanse para pagar ás persoas físicas 

que gañaron un premio maior, suxeitos a gravame especial ou a outra obrigación de identificación segundo 

normativa vixente., así como aos titulares reais en caso de persoas xurídicas. 

Membros de círculos de recreo: 

Os datos persoais dos membros de círculos de recreo coñécense no momento de reclamar premios maiores, é 

entón cando se lles identifica por parte de SELAE e xestiónase o pago do premio correspondente 

Usuarios: 

Os datos persoais (dos usuarios) procésanse para tramitar a relación de SELAE co público (incluíndo solicitudes 

de información, queixas, suxestións e parabéns, tanto en persoa como en liña) e as visitas web / aplicacións. 

 

Período de conservación dos seus datos: 

Clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo de SELAE:  

Cando un cliente rexistrado causa baixa na web de xogo SELAE, cumprindo os requisitos necesarios: non ter 

cartos na lotobolsa, non ter apostas activas, etc., os seus datos bloquearanse durante un período de 10 anos - 

para o cumprimento dos requisitos da Lei do xogo - e o contrato de xogo cancélase automaticamente. Isto non 

impide que o interesado poida volver rexistrarse e aceptar de novo o contrato de xogo 

Solicitantes e Reclamacións: 

6 anos despois de atender a solicitude ou reclamación. 

Premiados Maiores: 

10 anos despois do pagamento do premio (por imperativo legal da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do 

branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo) 

Membros de círculos de recreo: 

10 anos despois do pagamento do premio (por imperativo legal da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do 

branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo) 

Usuarios: 

2 anos 

Lexitimación: 

As bases legais para o tratamento son as seguintes: 
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Contractual a través do contrato de xogo para Clientes rexistrados 

Relación comercial baseada nas regras do xogo de SELAE e a instrución de lotería. 

Interese lexítimo para responder ás consultas do público en xeral ou dos visitantes do sitio web 

Consentimento no caso do uso de rastros dos visitantes das páxinas WEB de SELAE. 

Cumprimento legal: normativa de xogo; fiscal; lei antifraude; lei de prevención do branqueo de capitais e do 

financiamento do terrorismo; a normativa vixente para a protección de datos persoais, ... As obrigas legais 

implican, entre outros fins, a identificación dos premiados maiores, a prohibición do xogo porque está en RGIAJ, 

a detección e as accións relacionadas co comportamento de risco do xogo segundo RD 958/2020 (artigos 34 e 

35), etc. 

Destinatarios: 

Clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo de SELAE:  

Poderanse comunicar datos aos seguintes destinatarios: administración tributaria, outros organismos da 

administración pública, Dirección Xeral de Ordenación do xogo, forzas e corpos de seguridade, bancos, caixas de 

aforros e bancos rurais, administración pública competente na materia, avogados, avogados, xulgados e 

tribunais. 

Solicitantes e Reclamacións: 

Pódense comunicar á FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre). Non se realizarán outras comunicacións a 

terceiros, agás por motivos de obriga legal. 

Premiados Maiores: 

Administración tributaria, outros organismos das administracións públicas, Dirección Xeral de Ordenación do 

Xogo, forzas e corpos de seguridade, administración pública competente na materia, avogados, avogados, 

xulgados e tribunais 

Membros de círculos de recreo: 

Administración tributaria, outros organismos da administración pública, Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, 

forzas e corpos de seguridade, bancos, caixas de aforro e caixas rurais, administración pública con competencia 

na materia, avogados, avogados, xulgados e tribunais 

Usuarios: 

Non se comunicarán datos a terceiros, agás por motivos de obriga legal. 

Non está previstas transferencias dos seus Datos Persoais a terceiros países ou organizacións internacionais. 

 

Dereitos: 

Vostede ten dereito a solicitarlle 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 usuarios poden 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 usuarios terán dereito a solicitar a rectificación 

dos Datos Persoais cando estes sexan inexactos ou incompletos. 

• De supresión. Os usuarios poden solicitar que se supriman os seus datos persoais e deixen de tratarse 

se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou retire o seu consentimento, foron 

tratados ilicitamente ou doutra forma sexa legalmente establecida. 
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• De supresión. Os usuarios poden solicitar que se supriman os seus datos persoais e deixen de tratarse 

se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou retire o seu consentimento, foron 

tratados ilicitamente ou doutra forma sexa legalmente establecida. 

• De limitación do seu tratamento. Os usuarios terán dereito a solicitar a limitación do tratamento dos 

seus Datos Persoais cando legalmente así se estableza. 

• Oposición ao tratamento. Os usuarios poderán opoñerse ao tratamento dos seus Datos Persoais co 

propósito de envío de comunicacións comerciais ou cando legalmente así se estableza. 

• Á portabilidade dos datos. Os usuarios 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. 

• 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 obriga 

legal. 

• A retirar o consentimento, cando esta sexa a base xurídica do tratamento. Os usuarios poden retirar o 

consentimento dado en calquera momento, cando esta 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 outro dereito incluído na normativa vixente 

Vostede pode exercer os seus dereitos: 

a) Ben mediante solicitude escrita debidamente asinada enviada por correo postal a: SELAE, Registro, 

atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, coa referencia «Ejercicio de 

Derechos», indicando claramente 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 enderezo postal para que SELAE 

poda tramitar a contestación, e anexando copia de documento de identificación fidedigna (DNI, NIE, 

Pasaporte ou Permiso de Conducir) por ambos os dous lados, co fin de identificalo inequivocamente. 

SELAE tratará estes datos persoais sobre a base lexítima do cumprimento legal, coa única finalidade de 

responder ao 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 do exercicio de 

dereitos necesariamente require que se achegue unha imaxe de documento de identificación fidedigna 

por ambos os dous lados. Debe achegar un enderezo de correo electrónico de contacto dunha caixa de 

correo estable onde poida recibir comunicacións e onde poida así SELAE remitir a súa contestación. 

Informámoslle que pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de protección de 

Datos Persoais (Axencia Española de Protección de Datos de Persoais -AEPD-), especialmente cando non obtivese 

satisfacción no exercicio dos seus dereitos a través da súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-

electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Posibles consecuencias de non facilitar os seus Datos Persoais: 

Clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo de SELAE:  

Non poderás rexistrarte se non forneces todos os datos que se precisan recoller, excepto os indicados como 

opcionais. Tamén pode significar que a conta foi bloqueada por motivos legais. 

Solicitantes e Reclamacións: 

SELAE non poderá tramitar correctamente a solicitude ou reclamación ou o interesado non poderá recibir 

resposta desta. 

Premiados Maiores: 

A oposición á achega de datos persoais e ao seu posterior procesamento implica a imposibilidade de pagar o 

premio por razóns legais e comerciais 

Membros de círculos de recreo: 

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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A oposición á achega de datos persoais e ao seu posterior procesamento implica a imposibilidade de pagar o 

premio por razóns legais e comerciais. 

Usuarios: 

SELAE non poderá procesar correctamente a xestión co usuario. 

 

Procedencia dos Datos Persoais 

Todos os datos, a excepción dos indicados no parágrafo seguinte, recóllense do interesado ou, no seu caso, do 

representante do interesado. O representante dun interesado persoa física, antes de fornecer os datos persoais 

do seu representado, está obrigado a informalo das disposicións deste documento e a cumprir calquera outro 

requisito que poida ser aplicable para a correcta comunicación dos seus datos persoais, sen que SELAE teña que 

realizar ningunha acción adicional fronte ao seu representado en termos de información ou consentimento.  

Excepcións: 

• Viabilidade de rexistro do participante e a situación relativa á capacidade de xogo (non prohibición de 

xogo), información cedida pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. 

• Entidades bancarias do interesado. Os datos son recompilados en nome de SELAE pola entidade 

pagadora, que actúa como responsable do tratamento para a recollida destes, e a súa actividade 

limítase, en relación con este traballo, á recompilación e transmisión dos datos a SELAE a través de 

canles seguras. Non obstante, esta comunicación será realizada sen prexuízo do cumprimento das 

obrigas en materia de protección de datos por parte das entidades que colaboran con SELAE no 

pagamento dos premios 

Decisións automatizadas e elaboración de perfís: 

Clientes rexistrados na Plataforma Dixital de Xogo de SELAE:  

Os clientes inscritos na PDJ non están perfilados. Só hai unha decisión automatizada, correspondente ao rexistro 

do usuario, e tal como esixe a Lei do Xogo. Consiste en contrastar os datos proporcionados polo usuario coa 

DGOJ e, seguindo as indicacións dos seus sistemas, rexeitar ou admitir o rexistro do usuario, en función da 

verificación destes datos e da súa incursión ou non en prohibicións subxectivas. O usuario pode contactar co 

Servizo de Atención ao Cliente. 

Solicitantes e Reclamacións: 

Este tratamento dos seus datos persoais non fai uso de decisións automatizadas nin de elaboración de perfís 

Premiados Maiores: 

O perfilado de certos grupos de interese prodúcese cando concorren circunstancias preestablecidas. 

As decisións automatizadas non se derivan en ningún caso. 

Membros de círculos de recreo: 

Despois de reclamar un premio maior, é posible que se produza o perfilado de certos interesados cando 

concorren circunstancias preestablecidas. 

As decisións automatizadas non se derivan en ningún caso. 

Usuarios: 

Este tratamento dos seus datos persoais non fai uso de decisións automatizadas nin de elaboración de perfís 

 


