Consello de Contas
de Galicia

Queixas e denuncias ao Comité de Ética
Artigo 8.2 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión
realizada en interese público e exercicio de poderes públicos
atribuídos por lei.
Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
a) Base xurídica

Regulamento de réxime interior do Consello de Contas de
Galicia, publicado por Resolución do 27 de febreiro de 2017
(DOG do 7 de marzo).
Acordo do Pleno do Consello de Contas, do 26 de xullo de
2018, polo que se aproban as normas de funcionamento do
Comité de Ética e da canle de quiexas e denuncias.

b) Fins do
tratamento

Xestión das queixas e denuncias relativas ao ámbito do Código
Ético do Consello de Contas.

c) Colectivo

Persoas físicas, incluidas as representantes de persoas xurídicas,
que interpoñan, ou ás que se refiran, as queixas e denuncias
presentadas no buzón.
NIF/DNI/Documento identificativo; Nº da Seguridade
Social/Mutualidade; Nome e apelidos; Enderezo; Teléfono;
Dirección de correo electrónico; Sinatura electrónica.

d) Categorías de
Datos

Outros datos que poden recollerse: os que consten nas
denuncias entre os que poden incluirse datos académicos ou
profesionais, detalles de emprego, económicos, financieiros e
de seguros, ou transacciós de bens e servicios.
Parlamento de Galicia.
Tribunal de Contas.

e) Categoría
destiñatarios

Autoridades ou organismos públicos no exercicio das súas
funcións de prevención da corrupción.
Órganos xudiciais competentes, Ministerio Fiscal.
Superiores xerárquicos dos órganos administrativos suxeitos a
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expediente.
f) Transferencia
Internacional

Non está prevista

g) Prazo
supresión

Serán conservados os datos o tempo preciso para a tramitación
dos procedementos ós que houbera lugar. Posteriormente
aplicarase a normativa de arquivo e documentación.

h) Entidade
responsable
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