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AVÍS DE PRIVACITAT 

PER A PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

SELAE declara respectar escrupolosament el dret fonamental de les persones relatiu al 

tractament de les seues dades personals, i l'estricte compliment d’allò que es disposa en la 

normativa de protecció de dades:  

● 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 (d'ara endavant, RGPD). 

● Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD). 

● Qualsevol normativa de desenvolupament que resulte d'aplicació. 

A continuació es detalla la informació completa relativa al tractament de dades personals del 

participant en processos de selecció de SELAE. 

1 Responsable del tractament i delegat de protecció de dades 

1.1 Responsable del tractament 

Les dades personals del participant en el procés de selecció seran tractades per SELAE en qualitat 

de responsable del tractament.  

A continuació es detallen les dades identificatives de SELAE: 

● Raó social: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA (SELAE). 

● NIF: A86171964. 

● Domicili: C/ Poeta Joan Maragall, 53 - 28020 Madrid. 

● Telèfon: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servei d'Atenció al Client). 

1.2 Delegat de protecció de dades (DPD) 

El participant podrà contactar amb el DPD de SELAE a través dels següents mitjans: 

● Correu postal: adreçat a SELAE, Registre, atenció “Protecció de dades”, en C/ Poeta Joan 

Maragall 53, 28020 Madrid. 

● Formulari web: www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. 

2 Finalitats del tractament, legitimació i terminis de tractament 

2.1 Finalitat principal 

Les dades del participant seran tractades amb la finalitat de seleccionar al candidat més idoni 

per al lloc oferit i procedir a la seua posterior contractació. 

http://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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La base jurídica que legitima aquest tractament és la necessitat del tractament per a l'adopció 

de mesures precontractuals a sol·licitud del participant (art. 6.1.b. del RGPD). 

Aquest tractament serà dut a terme fins a la finalització del procés. Posteriorment, llevat que el 

participant autoritze la finalitat accessòria, les seues dades seran bloquejades durant el termini 

de 3 anys per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades del tractament. 

 

2.2 Finalitat accesòria 

En cas que el participant ho autoritze, les seues dades identificatives, curriculars i de contacte, 

seran tractades per SELAE per a informar-lo sobre altres processos de selecció que s'ajusten al 

seu currículum. 

La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment lliure del participant (art. 

6.1.a. del RGPD). En cas de prestar el seu consentiment, el participant podrà retirar-lo en 

qualsevol moment seguint el procediment descrit en l'apartat de drets del participant. Per a 

major claredat, la finalitat principal no està supeditada en cap cas a l'obtenció d'aquest 

consentiment. 

En cas que el participant l'autoritze, aquest tractament serà dut a terme durant el termini d'1 

any des de la finalització de la finalitat principal. Posteriorment, SELAE podrà contactar amb el 

participant perquè, si ho desitja, proporcione informació actualitzada i renove el seu 

consentiment per a 1 any més. En cas contrari, les dades del participant seran bloquejades 

durant el termini de 3 anys per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades del 

tractament. 

2.3 Decisions automatitzades 

SELAE no utilitza mecanismes automatitzats de presa de decisions per a aquestes finalitats. 

3 Destinataris 

SELAE no comunicarà les dades personals del participant a tercers, excepte per obligació legal o 

tutela judicial efectiva (per exemple, en cas de reclamació judicial o administrativa). 

No estan previstes transferències de les seues dades personals a tercers països o organitzacions 

internacionals. 

4 Dades necessàries i opcionals 

Quan resulte tècnicament viable, les dades necessàries seran identificades a través d'un 

formulari de recollida de dades personals (per exemple, mitjançant un asterisc o un altre 

mecanisme informatiu).  

En cas que el participant no proporcione les dades necessàries, no podrà formar part del procés 

de selecció. 
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5 Procedència de les dades personals 

Les dades personals, identificatives, de contacte i curriculars, són facilitades directament pel 

participant o, si escau, a través d'Infojobs (Adevinta Spain, SLU) i/o de LinkedIn (LinkedIn Ireland 

Unlimited Company). 

6 Drets del participant 

6.1 Drets reconeguts 

Com a responsable del tractament, SELAE garanteix al participant l'exercici dels drets legalment 

establits per la normativa de protecció de dades, que són els següents: 

● Accés: El participant podrà accedir a les seues dades personals en qualsevol moment i 

sol·licitar informació en relació amb el tractament de les seues dades personals per 

SELAE. 

● Rectificació: El participant tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals 

quan aquestes siguen inexactes o incompletes. 

● Supressió: El participant podrà sol·licitar que les seues dades personals se suprimisquen 

i deixen de tractar-se si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides.  

● Oposició: El participant podrà oposar-se al tractament de les seues dades personals amb 

finalitats específiques quan legalment així s'establisca. 

● Limitació del tractament: El participant tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament 

de les seues dades personals quan legalment així s'establisca. 

● Portabilitat: El participant tindrà dret a rebre les seues dades personals en un format 

estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del 

tractament quan siga tècnicament viable. 

● Revocació del consentiment: En cas que el participant autoritze la finalitat accessòria, 

podrà retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del 

consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la 

seua retirada. 

6.2 Exercici dels drets 

El participant podrà exercir aquests drets a través de: 

● Correu postal: Mitjançant carta adreçada a SELAE, Registre, atenció “Protecció de 

dades”, en C/ Poeta Joan Maragall, 53 - 28020 Madrid, amb la referència “Exercici de 

drets”. 

● Formulari web: www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. 

En tots dos casos, el participant haurà d'indicar clarament la seua condició de participant en un 

procés de selecció de SELAE, el dret que sol·licita, així com les seues dades identificatives i de 

contacte perquè SELAE puga tramitar la sol·licitud i contestació. En cas de dubtes sobre la 

identitat del participant, serà necessari aportar còpia del DNI o document oficial equivalent. 

http://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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7 Reclamacions 

Si considera que les seues dades personals han sigut tractades de manera il·lícita, el participant 

podrà presentar una reclamació davant: 

● L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD – www.aepd.es). 

● El delegat de protecció de dades de SELAE (a través dels mitjans de contacte indicats 

anteriorment). 

 

http://www.aepd.es/

