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9_11 CAPA II 
(Informació completa de protecció de dades personals per a Protecció Física) 

 

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

seues dades personals, i l'estricte compliment del 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 a el 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 siga aplicable. 

Es proporciona a continuació la informació completa deguda relativa al tractament de Dades Personals: 

 

Responsable i Delegat de Protecció de Dades Personals: 

Responsable: 

Identitat del Responsable:  

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SME, SA (SELAE) - A86171964-. 

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

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

Contacte amb el delegat de Protecció de Dades Personals (DPD): 

Correu postal: SELAE, Registre, atenció "Protecció de Dades", c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid 

Adreça electrònica: formulari de comunicació a https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-

datos 

 

Finalitat del tractament: 

Finalitat: 

Les dades personals es tracten per a protegir d'amenaces (exceptuades les ciberamenaces) amb origen en 

accions humanes amb dol a persones i actius situats en les dependències de SELAE, així com per a 

conformar evidències que es puguen emprar en el seu cas en l'exercici de la defensa, fins i tot legal, dels 

interessos de SELAE que poguera correspondre.  

Abast: totes les seus de SELAE:  

· C/Poeta Joan Maragall, nº 53, 28020 – MADRID  

· C/Manuel Tovar, nº 13, 28034 – MADRID 

· C/Xaudaró, nº 15, 28034 – MADRID 

· Avda. del Guijar, nº 45, 28500 – ARGANDA DEL REY (MADRID) 

Això comprén satisfer obligacions empresarials de compliment dins del marc legal i les activitats 

empresarials de gestió de SELAE necessàries per a la correcta provisió del servei i la seua millora, i l'exercici 

de defensa d'interessos de SELAE; queden inclosos el govern, direcció, gestió, monitoratge, supervisió i 

auditoria del servei, que comporten anàlisis estadístiques agregades, millora dels processos, protecció de 

la informació i compliment amb la normativa, entre ella la de protecció de dades personals; sempre 
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respectant la deguda confidencialitat, la privacitat i els principis de minimització de dades, i sent 

seudonimitzades o anonimitzades quan siga viable, tan prompte com siga viable. 

Període de conservació de les seues dades: 

Les dades seran suprimides en el termini màxim d'un mes des de la captació, excepte quan hagen de ser 

conservades per acreditar la comissió d'actes que atempten contra la integritat de persones, béns o 

instal·lacions. En aquest cas, les imatges han de ser posades a disposició de l'autoritat competent i es 

conservaran fins que finalitze el procés. 

Legitimació: 

La base legal del tractament es basa en l'interès legítim: 

Respecte de la videovigilància de les instal·lacions amb fins de seguretat missió efectuada en interès 
legítim (Supòsit contemplat pàgina 27 Dictamen 06/2014 sobre el concepte d'interès legítim del responsable 
del tractament de les dades en virtut de l'article 7 de la Directiva 95/46/CE 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp217_es_interes_legitimo.pdf i a la Guia de videovigilància 
de l'AEPD) 

Interès legítim pel que fa a la seguretat física (Supòsit contemplat pàgina 30 Dictamen 06/2014 sobre el 
concepte d'interès legítim del responsable del tractament de les dades en virtut de l'article 7 de la Directiva 
95/46/CE https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp217_es_interes_legitimo.pdf) 

Destinataris: 

No es comunicaran dades a tercers, excepte per motius d'obligacions o drets legals. 

No estan previstes transferències de les seues Dades Personals a tercers països o organitzacions 

internacionals 

Drets: 

Vosté té dret a sol·licitar a SELAE l'exercici dels seus drets en relació amb les dades personals. 

SELAE, com a responsable del tractament, garantix a les persones interessades l'exercici dels drets de 

protecció de dades legalment establerts, en els termes descrits en la normativa aplicable, que són els 

següents drets: 

• D'accés a les seues dades personals. Els usuaris podran accedir a les seues dades personals en 

qualsevol moment i sol·licitar informació en relació amb el tractament de les seues Dades Personals 

per part de SELAE. 

• De rectificació o supressió de les seues dades personals. Els usuaris tindran dret a sol·licitar la 

rectificació de les Dades Personals quan aquestes siguen inexactes o incompletes. 

• De supressió. Els usuaris poden 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 o retire el seu 

consentiment, hagen sigut tractades il·lícitament o d'una altra forma siga legalment establit. 

• De supressió. Els usuaris poden 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 o retire el seu 

consentiment, hagen sigut tractades il·lícitament o d'una altra forma siga legalment establit. 

• De limitació del seu tractament. Els usuaris tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les 

seues Dades Personals quan legalment així s'establisca. 

• D’oposició al tractament. Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seues Dades Personals 

amb finalitats d'enviament de comunicacions comercials o quan legalment així s'establisca. 

• A la portabilitat de les dades. Els usuaris tindran dret a rebre les seues Dades Personals en un 

format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls 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 que no s'haja realitzat en compliment d'una obligació 

legal. 
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• A retirar el consentiment, quan aquest siga la base jurídica del tractament. Els usuaris podran retirar 

el consentiment prestat en qualsevol moment, quan aquest siga la base jurídica del tractament. La 

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

seua retirada. 

• A qualsevol altre dret recollit a la normativa vigent. 

Vosté pot exercir els seus drets: 

a) 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 de manera clara i expressa el tractament a què es referix l'exercici del dret, la 

petició o el dret que exercix, i també el nom, els cognoms i l’adreça postal per a la contestació, 

adjuntant còpia de document d'identificació fefaent (DNI, TIE, passaport o carnet de conduir) per les 

dues cares, per tal d'identificar-lo inequívocament. SELAE tracta aquestes 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 en 
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 les dues 

cares. Ha d'aportar una adreça de correu electrònic de contacte d'una bústia estable on puga rebre 

comunicacions i on puga SELAE remetre la seua contestació. 

L'informem que pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de Dades 

Personals (Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, AEPD), especialment quan no haja 

obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, a través de la seua seu electrònica: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Possibles conseqüències de no facilitar les seues dades personals: 

Si no proporciona les dades mínimes necessàries sol·licitades, així com si es nega al fet que siguen 

sotmeses a l'escàner els embalums que li indiquen, no s'autoritzarà el seu accés a les dependències de 

SELAE. 

Decisions automatitzades i elaboració de perfils: 

L'única decisió automatitzada que es pot donar en aquest tractament és el control d'accés fent ús de la 

targeta que expedisca el vigilant. En cas de problema o oposició a aquest, pot sol·licitar l'accés al vigilant. 

Aquest tractament de les seues dades personals no fa ús de decisions automatitzades ni d'elaboració de 

perfils. 
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