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EEnn  ccuummpplliimmiieennttoo  ccoonn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  LLeeyy  EEssttaattuuttaarriiaa  11558811  ddee  22001122,,  ppoorr  llaa  ccuuaall  ssee  

ddiiccttaann  ddiissppoossiicciioonneess  ggeenneerraalleess  ppaarraa  llaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  yy  ppoorr  eell  ddeeccrreettoo  

11337777  ddee  22001133  qquuee  rreeggllaammeennttaa  ddiicchhaa  lleeyy..  

  

CCoommoo  oobblliiggaacciióónn  eesseenncciiaall  ddeell  CCoonnttrraattoo  ddee  TTrraabbaajjoo  cceelleebbrraaddoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  eenn  llooss  

ttéérrmmiinnooss  ddeell  AArrtt..  5555  ddeell  CCSSTT  NNuummeerraalleess  11  yy  22,,  yy  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddee  llaass  ppaarrtteess  tteenniieennddoo  

eenn  ccuueennttaa  eell  ccaarrggoo  ddeesseemmppeeññaaddoo  yy  llaass  ffuunncciioonneess  aassiiggnnaaddaass  aall  mmiissmmoo,,  ssee  pprreecciissaa,,  eenn  

ffoorrmmaa  eessppeecciiaall  llaa  PPrrootteecccciióónn  yy  SSeegguurriiddaadd,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  ddee  

llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddee  eemmpplleeaaddooss,,  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmpplleeaaddooss,,  cclliieenntteess,,  vviissiittaanntteess  yy  

pprroovveeeeddoorreess  yy  ddee  llaa  oobbeeddiieenncciiaa  yy  ffiiddeelliiddaadd  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr  ((AArrtt..  5566  CCSSTT..)),,  llaass  

ppaarrtteess  ppoorr  mmuuttuuoo  aaccuueerrddoo  ccoonnvviieenneenn  eenn  ppaaccttaarr  eell  pprroottooccoolloo  ssoobbrree  IInnffoorrmmaacciióónn  

CCoonnffiiddeenncciiaall,,  eell  ccuuaall  ssee  eessttiippuullaa  yy  rriiggee  ppoorr  llaass  ssiigguuiieenntteess  eessttáánnddaarreess::  

  

PPrrooccuurraarr  qquuee  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  qquuee  ssee  ttrraatteenn  sseeaann  llooss  aaddeeccuuaaddooss,,  

ppeerrttiinneenntteess  yy  nnoo  eexxcceessiivvooss  ppaarraa  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  lleeggííttiimmaass  ppaarraa  llaass  qquuee  ssee  hhaayyaann  

oobbtteenniiddoo,,  qquuee  ssee  mmaanntteennggaann  eexxaaccttooss  yy  aaccttuuaalliizzaaddooss  yy  qquuee  ssee  ccaanncceelleenn  ccuuaannddoo  yyaa  nnoo  

rreessppoonnddaann  aa  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ppaarraa  llaa  qquuee  ssee  ssoolliicciittaarroonn..  

  

FFaacciilliittaarr  aall  ttiittuullaarr  ddee  llooss  ddaattooss  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ppaarraa  ccoonnoocceerr,,  aaccttuuaalliizzaarr,,  

rreeccttiiffiiccaarr  yy  ssuupprriimmiirr  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  

  

PPrrooccuurraarr  qquuee  eell  aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  llooss  uussuuaarriiooss  aauuttoorriizzaaddooss  yy  bbaajjoo  llooss  

ccoommpprroommiissooss  ddee  ttrraattaarr  llooss  ddaattooss  úúnniiccaammeennttee  ppaarraa  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  aauuttoorriizzaaddaass  ppoorr  eell  

ttiittuullaarr  ddee  llooss  ddaattooss  yy  mmaanntteenneerr  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  yy  eell  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  ddee  

llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall..  

  

PPaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  eessttaass  oobblliiggaacciioonneess  ffoorrmmaalleess,,  ssee  eessttaabblleeccee  eell  pprreesseennttee  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  qquuee  ddeebbee  sseerr  ccoonnoocciiddoo  yy  ccuummpplliiddoo  ppoorr  ttooddoo  eell  ppeerrssoonnaall,,  llaabboorraall  oo  

eexxtteerrnnoo,,  yyaa  tteennggaa  oo  nnoo  eell  aacccceessoo  ppeerrmmiittiiddoo  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall..  

  

OOBBJJEETTIIVVOO  

  

IInnffoorrmmaarr  aa  llooss  EEmmpplleeaaddooss  yy  TTeerrcceerrooss  qquuee  hhaayyaann  ffaacciilliittaaddoo  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aa  llaa  

ccoommppaaññííaa  ssoobbrree  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  PPeerrssoonnaall  yy  ppeerrmmiittiirr  aa  llooss  

TTiittuullaarreess  ddee  ddiicchhooss  ddaattooss  eejjeerrcceerr  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee  HHaabbeeaass  DDaattaa,,  eessttaabblleecciieennddoo  eell  

pprroocceeddiimmiieennttoo  nneecceessaarriioo  qquuee  eessttooss  ddeebbeenn  sseegguuiirr  ssii  ddeesseeaann  ccoonnoocceerr,,  aaccttuuaalliizzaarr  yy  

rreeccttiiffiiccaarr  llooss  ddaattooss  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  llaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  

  

PPOOLLIITTIICCAA  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  ggaarraannttiizzaa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  ddeerreecchhooss  ccoommoo  eell  HHaabbeeaass  DDaattaa,,  

llaa  pprriivvaacciiddaadd,,  llaa  iinnttiimmiiddaadd,,  eell  bbuueenn  nnoommbbrree,,  llaa  iimmaaggeenn,,  ccoonn  ttaall  pprrooppóóssiittoo  ttooddaass  llaass  

aaccttuuaacciioonneess  ssee  rreeggiirráánn  ppoorr  pprriinncciippiiooss  ddee  bbuueennaa  ffee,,  lleeggaalliiddaadd,,  aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióónn  

iinnffoorrmmááttiiccaa,,  lliibbeerrttaadd  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa..  
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QQuuiieenn  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall,,  ccoommeerrcciiaall,,  cciivviill  oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  

nnaattuurraalleezzaa  lleeggaall,,  sseeaann  eessttaass  ppeerrmmaanneenntteess  uu  ooccaassiioonnaalleess,,  ppuueeddaa  ssuummiinniissttrraarr  ccuuaallqquuiieerr  

ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  ddaattoo  ppeerrssoonnaall  aa  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  yy  eenn  llaa  ccuuaall  eessttaa  

aaccttúúee  ccoommoo  eennccaarrggaaddaa  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  oo  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ppooddrráá  ccoonnoocceerrllaa,,  

aaccttuuaalliizzaarrllaa  yy  rreeccttiiffiiccaarrllaa..  

  

MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  

  

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa,,  aarrttííccuulloo  1155..  

  

LLeeyy  11226666  ddee  22000088  ((HHaabbeeaass  DDaattaa  SSoobbrree  DDaattooss  FFiinnaanncciieerrooss  yy  CCrreeddiittiicciiooss))..  

  

LLeeyy  11558811  ddee  22001122  ((HHaabbeeaass  DDaattaa))..  

  

DDeeccrreettooss  RReeggllaammeennttaarriiooss  11772277//22000099,,  22995522//22001100  yy  DDeeccrreettoo  RReeggllaammeennttaarriioo  11337777//22001133..  

  

SSeenntteenncciiaass  ddee  llaa  CCoorrttee  CCoonnssttiittuucciioonnaall  CC  ––  11001111  ddee  22000088,,  yy  CC  --  774488  ddeell  22001111  

  

AALLCCAANNCCEE  

  

EEll  pprreesseennttee  pprroocceeddiimmiieennttoo  ssee  aapplliiccaarráá  aa  ttooddaass  llaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  yy//oo  aarrcchhiivvooss  qquuee  

ccoonntteennggaann  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  qquuee  sseeaann  oobbjjeettoo  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ccoommoo  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  CCuubbrree  ttooddaass  

llaass  áárreeaass  ddoonnddee  ssee  rreeqquuiieerraa  rreeaalliizzaarr  ttrraattaammiieennttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo..  

AApplliiccaa  aa  ttooddooss  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  ddiirreeccttooss  oo  eenn  mmiissiióónn,,  qquuee  tteennggaann  aacccceessoo  

aa  iinnffoorrmmaacciióónn  sseennssiibbllee,,  oo  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  llaa  ccoommppaaññííaa  ddeeffiinnaa  ccoommoo  ccoonnffiiddeenncciiaall..  

  

44..11..  UUssoo  yy  ffiinnaalliiddaadd  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  

  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ssoonn  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa::  

  

EEjjeeccuucciióónn  ddeell  ccoonnttrraattoo  ssuussccrriittoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess  

  

PPaaggoo  ddee  oobblliiggaacciioonneess  ccoonnttrraaccttuuaalleess  

  

EEnnvvííoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  eennttiiddaaddeess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  oo  jjuuddiicciiaalleess  ppoorr  ssoolliicciittuudd  eexxpprreessaa  ddee  

llaa  mmiissmmaa  

  

SSooppoorrttee  eenn  pprroocceessooss  ddee  aauuddiittoorriiaa  eexxtteerrnnaa//iinntteerrnnaa  

  

EEnnvvííoo//RReecceeppcciióónn  ddee  mmeennssaajjeess  ccoonn  ffiinneess  ccoommeerrcciiaalleess,,  ppuubblliicciittaarriiooss  yy//oo  ddee  aatteenncciióónn  aall  

cclliieennttee  

  

RReeggiissttrroo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss,,  cclliieenntteess,,  eemmpplleeaaddooss  yy  pprroovveeeeddoorreess  eenn  llaa  

bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  llaa  CCoommppaaññííaa  
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CCoonnttaaccttoo  ccoonn  ccaannddiiddaattooss,,  cclliieenntteess,,  eemmpplleeaaddooss  oo  pprroovveeeeddoorreess  ppaarraa  eell  eennvvííoo  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  rreellaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall,,  ccoommeerrcciiaall  yy  oobblliiggaacciioonnaall  qquuee  tteennggaa  

lluuggaarr  

  

RReeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ddeebbeerreess  qquuee  ccoommoo  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  llee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  CCoommppaaññííaa  

  

CCoonn  pprrooppóóssiittooss  ddee  sseegguurriiddaadd  oo  pprreevveenncciióónn  ddee  ffrraauuddee  

  

PPaarraa  pprrooppoorrcciioonnaarr  uunn  eeffeeccttiivvoo  sseerrvviicciioo  aall  cclliieennttee  

  

CCuuaallqquuiieerr  oottrraa  ffiinnaalliiddaadd  qquuee  rreessuullttee  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ccoonnttrraattoo  oo  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  

CCoommppaaññííaa..  

  

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  vviissiittaanntteess  

  

CCoonn  pprrooppóóssiittooss  ddee  ccaammppaaññaass  ppuubblliicciittaarriiaass  yy  mmeerrccaaddeeoo  

  

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrreeggaaddaa  sseerráá  uuttiilliizzaaddaa  ssóólloo  ppaarraa  llooss  pprrooppóóssiittooss  aaqquuíí  sseeññaallaaddooss,,  yy  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  nnoo  pprroocceeddeerráá  aa  vveennddeerr,,  lliicceenncciiaarr,,  ttrraannssmmiittiirr  oo  ddiivvuullggaarr  llaa  

mmiissmmaa  ffuueerraa  ddee  llaa  CCoommppaaññííaa  ssaallvvoo  qquuee  ((ii))  ssee  aauuttoorriiccee  eexxpprreessaammeennttee  aa  hhaacceerrlloo,,  ((iiii))  sseeaa  

nneecceessaarriioo  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  aa  ccoonnttrraattiissttaass  oo  aaggeenntteess  pprreessttaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  ssee  lleess  hheemmooss  

eennccoommeennddaaddoo,,  ((iiiiii))  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  pprrooppoorrcciioonnaarr  pprroodduuccttooss  oo  sseerrvviicciiooss,,  ((iivv))  sseeaa  ddiivvuullggaaddaa  

aa  llaass  eennttiiddaaddeess  qquuee  pprreessttaann  sseerrvviicciiooss  ddee  mmaarrkkeettiinngg  eenn  nnoommbbrree  ddee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  

SS..AA..SS  oo  aa  oottrraass  eennttiiddaaddeess  ccoonn  llaass  ccuuaalleess  ssee  tteennggaann  aaccuueerrddooss  ddee  mmeerrccaaddeeoo  ccoonnjjuunnttoo,,  ((vv))  

tteennggaa  rreellaacciióónn  ccoonn  uunnaa  ffuussiióónn,,  ccoonnssoolliiddaacciióónn,,  aaddqquuiissiicciióónn,,  ddeessiinnvveerrssiióónn  uu  oottrroo  pprroocceessoo  

ddee  rreessttrruuccttuurraacciióónn,,  oo  ((vvii))  sseeggúúnn  sseeaa  rreeqquueerriiddoo  oo  ppeerrmmiittiiddoo  ppoorr  llaa  lleeyy..  

  

AA  ffiinn  ddee  ppoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  llooss  pprrooppóóssiittooss  ddeessccrriittooss  aanntteerriioorrmmeennttee,,  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  

ppooddrráánn  sseerr  ddiivvuullggaaddooss  ccoonn  llooss  ffiinneess  ddiissppuueessttooss  aanntteerriioorrmmeennttee  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  rreeccuurrssooss  

hhuummaannooss,,  eennccaarrggaaddooss,,  ccoonnssuullttoorreess,,  aasseessoorreess  yy  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass  yy  ooffiicciinnaass  sseeggúúnn  

ccoorrrreessppoonnddaa..  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ppooddrráá  ssuubbccoonnttrraattaarr  aa  tteerrcceerrooss  ppaarraa  eell  

pprroocceessaammiieennttoo//ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  ddaattooss  oo  iinnffoorrmmaacciióónn,,  qquuiieenneess  aaccttuuaarraann  

ccoommoo  EENNCCAARRGGAADDOOSS  ddeell  ttrraattaammiieennttoo..  CCuuaannddoo  eeffeeccttiivvaammeennttee  ssee  ssuubbccoonnttrraattee  ccoonn  

tteerrcceerrooss  eell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  oo  ssee  pprrooppoorrcciioonnee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ppeerrssoonnaall  aa  tteerrcceerrooss  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviicciiooss,,  ssee  aaddvviieerrttee  aa  ddiicchhooss  tteerrcceerrooss  ssoobbrree  llaa  

nneecceessiiddaadd  ddee  pprrootteeggeerr  ddiicchhaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ccoonn  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

aapprrooppiiaaddaass,,  ssee  lleess  pprroohhííbbee  eell  uussoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ffiinneess  pprrooppiiooss  yy  ssee  lleess  

iimmppiiddee  qquuee  ddiivvuullgguueenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  aa  oottrrooss..  

  

DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

  

AAuuttoorriizzaacciióónn::  CCoonnsseennttiimmiieennttoo  pprreevviioo,,  eexxpprreessoo  ee  iinnffoorrmmaaddoo  ddeell  TTiittuullaarr  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  

eell  ttrraattaammiieennttoo  yy  uussoo  ddee  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  
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AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd::  CCoommuunniiccaacciióónn  vveerrbbaall  oo  eessccrriittaa  ggeenneerraaddaa  ppoorr  eell  RReessppoonnssaabbllee,,  

ddiirriiggiiddaa  aall  TTiittuullaarr  ppaarraa  eell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ccuuaall  ssee  llee  

iinnffoorrmmaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaass  PPoollííttiiccaass  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  llee  

sseerráánn  aapplliiccaabblleess,,  llaa  ffoorrmmaa  ddee  aacccceeddeerr  aa  llaass  mmiissmmaass  yy  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  

qquuee  ssee  pprreetteennddee  ddaarr  aa  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  

  

BBaassee  ddee  DDaattooss::  CCoonnjjuunnttoo  oorrggaanniizzaaddoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  qquuee  sseeaa  oobbjjeettoo  ddee  

TTrraattaammiieennttoo..  

  

DDaattoo  PPeerrssoonnaall::  CCuuaallqquuiieerr  iinnffoorrmmaacciióónn  vviinnccuullaaddaa  oo  qquuee  ppuueeddaa  aassoocciiaarrssee  aa  uunnaa  oo  vvaarriiaass  

ppeerrssoonnaass  nnaattuurraalleess  ddeetteerrmmiinnaaddaass  oo  ddeetteerrmmiinnaabblleess..  

  

DDaattooss  sseennssiibblleess::  SSee  eennttiieennddee  ppoorr  ddaattooss  sseennssiibblleess  aaqquueellllooss  qquuee  aaffeeccttaann  llaa  iinnttiimmiiddaadd  

ddeell  TTiittuullaarr  oo  ccuuyyoo  uussoo  iinnddeebbiiddoo  ppuueeddee  ggeenneerraarr  ssuu  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  ttaalleess  ccoommoo  aaqquueellllooss  

qquuee  rreevveelleenn  eell  oorriiggeenn  rraacciiaall  oo  ééttnniiccoo,,  llaa  oorriieennttaacciióónn  ppoollííttiiccaa,,  llaass  ccoonnvviicccciioonneess  rreelliiggiioossaass  

oo  ffiilloossóóffiiccaass,,  llaa  ppeerrtteenneenncciiaa  aa  ssiinnddiiccaattooss,,  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess,,  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  

oo  qquuee  pprroommuueevvaa  iinntteerreesseess  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ppaarrttiiddoo  ppoollííttiiccoo  oo  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llooss  ddeerreecchhooss  yy  

ggaarraannttííaass  ddee  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  ddee  ooppoossiicciióónn  aassíí  ccoommoo  llooss  ddaattooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ssaalluudd,,  aa  llaa  

vviiddaa  sseexxuuaall  yy  llooss  ddaattooss  bbiioommééttrriiccooss,,  eennttrree  oottrrooss,,  llaa  ccaappttuurraa  ddee  iimmaaggeenn  ffiijjaa  oo  eenn  

mmoovviimmiieennttoo,,  hhuueellllaass  ddiiggiittaalleess,,  ffoottooggrraaffííaass,,  iirriiss,,  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  vvoozz,,  ffaacciiaall  oo  ddee  

ppaallmmaa  ddee  mmaannoo,,  eettcc..  

  

EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo::  PPeerrssoonnaa  nnaattuurraall  oo  jjuurrííddiiccaa,,  ppúúbblliiccaa  oo  pprriivvaaddaa,,  qquuee  ppoorr  ssíí  

mmiissmmaa  oo  eenn  aassoocciioo  ccoonn  oottrrooss,,  rreeaalliiccee  eell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ppoorr  ccuueennttaa  

ddeell  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo..  

  

RReessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo::  PPeerrssoonnaa  nnaattuurraall  oo  jjuurrííddiiccaa,,  ppúúbblliiccaa  oo  pprriivvaaddaa,,  qquuee  ppoorr  

ssíí  mmiissmmaa  oo  eenn  aassoocciioo  ccoonn  oottrrooss,,  ddeecciiddaa  ssoobbrree  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  yy//oo  eell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  

llooss  ddaattooss..  

  

TTéérrmmiinnooss  yy  CCoonnddiicciioonneess::  mmaarrccoo  ggeenneerraall  eenn  eell  ccuuaall  ssee  eessttaabblleecceenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  

llooss  ttiittuullaarreess..  

  

TTiittuullaarr::  PPeerrssoonnaa  nnaattuurraall  ccuuyyooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  sseeaann  oobbjjeettoo  ddee  TTrraattaammiieennttoo..  

  

TTrraattaammiieennttoo::  CCuuaallqquuiieerr  ooppeerraacciióónn  oo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ooppeerraacciioonneess  ssoobbrree  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess,,  

ttaalleess  ccoommoo  llaa  rreeccoolleecccciióónn,,  aallmmaacceennaammiieennttoo,,  uussoo,,  cciirrccuullaacciióónn  oo  ssuupprreessiióónn..  

  

TTrraannssffeerreenncciiaa::  LLaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ddaattooss  ttiieennee  lluuggaarr  ccuuaannddoo  eell  RReessppoonnssaabbllee  yy//oo  

EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  uubbiiccaaddoo  eenn  CCoolloommbbiiaa,,  eennvvííaa  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  oo  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aa  uunn  rreecceeppttoorr,,  qquuee  aa  ssuu  vveezz  eess  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  

TTrraattaammiieennttoo  yy  ssee  eennccuueennttrraa  ddeennttrroo  oo  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss..  

  

TTrraannssmmiissiióónn::  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  llooss  

mmiissmmooss  ddeennttrroo  oo  ffuueerraa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoolloommbbiiaa  ccuuaannddoo  tteennggaa  ppoorr  

oobbjjeettoo  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  TTrraattaammiieennttoo  ppoorr  eell  EEnnccaarrggaaddoo  ppoorr  ccuueennttaa  ddeell  RReessppoonnssaabbllee..  
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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  aapplliiccaarráá  llooss  ssiigguuiieenntteess  pprriinncciippiiooss  eessppeeccííffiiccooss  qquuee  ssee  

eessttaabblleecceenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  llooss  ccuuaalleess  ccoonnssttiittuuyyeenn  llaass  rreeggllaass  aa  sseegguuiirr  eenn  llaa  rreeccoolleecccciióónn,,  

mmaanneejjoo,,  uussoo,,  ttrraattaammiieennttoo,,  aallmmaacceennaammiieennttoo  ee  iinntteerrccaammbbiioo,,  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess::  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  lleeggaalliiddaadd::  EEnn  eell  uussoo,,  ccaappttuurraa,,  rreeccoolleecccciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  

ppeerrssoonnaalleess,,  ssee  ddaarráá  aapplliiccaacciióónn  aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  vviiggeenntteess  yy  aapplliiccaabblleess  qquuee  rriiggeenn  eell  

ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  yy  ddeemmááss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ccoonneexxooss..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  lliibbeerrttaadd::  EEll  uussoo,,  ccaappttuurraa,,  rreeccoolleecccciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  

ssoolloo  ppuueeddee  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  ccoonn  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  pprreevviioo,,  eexxpprreessoo  ee  iinnffoorrmmaaddoo  ddeell  

TTiittuullaarr..  LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  nnoo  ppooddrráánn  sseerr  oobbtteenniiddooss  oo  ddiivvuullggaaddooss  ssiinn  pprreevviiaa  

aauuttoorriizzaacciióónn,,  oo  eenn  aauusseenncciiaa  ddee  mmaannddaattoo  lleeggaall,,  eessttaattuuttaarriioo,,  oo  jjuuddiicciiaall  qquuee  rreelleevvee  eell  

ccoonnsseennttiimmiieennttoo..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  ffiinnaalliiddaadd::  EEll  uussoo,,  ccaappttuurraa,,  rreeccoolleecccciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aa  

llooss  qquuee  tteennggaa  aacccceessoo  yy  sseeaann  aaccooppiiaaddooss  yy  rreeccooggiiddooss  ppoorr  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  

eessttaarráánn  ssuubboorrddiinnaaddooss  yy  aatteennddeerráánn  uunnaa  ffiinnaalliiddaadd  lleeggííttiimmaa,,  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaa  rreellaacciióónn  

jjuurrííddiiccaa  qquuee  eell  TTiittuullaarr  ddee  llooss  ddaattooss,,  llaa  ccuuaall  ddeebbee  sseerrllee  iinnffoorrmmaaddaa..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  vveerraacciiddaadd  oo  ccaalliiddaadd::  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssuujjeettaa  aa  uussoo,,  ccaappttuurraa,,  rreeccoolleecccciióónn  yy  

ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddeebbee  sseerr  vveerraazz,,  ccoommpplleettaa,,  eexxaaccttaa,,  aaccttuuaalliizzaaddaa,,  

ccoommpprroobbaabbllee  yy  ccoommpprreennssiibbllee..  SSee  pprroohhííbbee  eell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppaarrcciiaalleess,,  

iinnccoommpplleettooss,,  ffrraacccciioonnaaddooss  oo  qquuee  iinndduuzzccaann  aa  eerrrroorr..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa::  EEnn  eell  uussoo,,  ccaappttuurraa,,  rreeccoolleecccciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  

ppeerrssoonnaalleess  ddeebbee  ggaarraannttiizzaarrssee  eell  ddeerreecchhoo  ddeell  TTiittuullaarr  aa  oobbtteenneerr,,  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  yy  

ssiinn  rreessttrriicccciioonneess,,  iinnffoorrmmaacciióónn  aacceerrccaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  

ddaattoo  ppeerrssoonnaall  qquuee  sseeaa  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  ttiittuullaarriiddaadd..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  aacccceessoo  yy  cciirrccuullaacciióónn  rreessttrriinnggiiddaa::  LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  ssaallvvoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ppúúbblliiccaa,,  nnoo  ppooddrráánn  eessttaarr  ddiissppoonniibblleess  eenn  IInntteerrnneett  uu  oottrrooss  mmeeddiiooss  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  oo  

ccoommuunniiccaacciióónn  mmaassiivvaa,,  ssaallvvoo  qquuee  eell  aacccceessoo  sseeaa  ttééccnniiccaammeennttee  ccoonnttrroollaabbllee  ppaarraa  bbrriinnddaarr  

uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  rreessttrriinnggiiddoo  ssóólloo  aa  llooss  TTiittuullaarreess  oo  tteerrcceerrooss  aauuttoorriizzaaddooss..  PPaarraa  eessttooss  

pprrooppóóssiittooss  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  sseerráá  ddee  mmeeddiioo..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  sseegguurriiddaadd::  LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  uussaaddaa,,  ccaappttuurraaddaa,,  

rreeccoolleeccttaaddaa  yy  ssuujjeettaa  aa  ttrraattaammiieennttoo  ppoorr  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  sseerráá  oobbjjeettoo  ddee  

pprrootteecccciióónn  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  llooss  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  yy  eessttáánnddaarreess  mmíínniimmooss  aassíí  lloo  

ppeerrmmiittaann,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  aaddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  tteeccnnoollóóggiiccaass  ddee  pprrootteecccciióónn,,  pprroottooccoollooss,,  yy  

ttooddoo  ttiippoo  ddee  mmeeddiiddaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  oottoorrggaarr  sseegguurriiddaadd  aa  llooss  

rreeggiissttrrooss  yy  rreeppoossiittoorriiooss  eelleeccttrróónniiccooss  eevviittaannddoo  ssuu  aadduulltteerraacciióónn,,  mmooddiiffiiccaacciióónn,,  ppéérrddiiddaa,,  

ccoonnssuullttaa,,  yy  eenn  ggeenneerraall  eenn  ccoonnttrraa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  uussoo  oo  aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo..  

  

PPrriinncciippiioo  ddee  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd::  TTooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  aaddmmiinniissttrraann,,  

mmaanneejjeenn,,  aaccttuuaalliicceenn  oo  tteennggaann  aacccceessoo  aa  iinnffoorrmmaacciioonneess  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  qquuee  ssee  

eennccuueennttrree  eenn  BBaasseess  oo  BBaannccooss  ddee  DDaattooss,,  ssee  ccoommpprroommeetteenn  aa  ccoonnsseerrvvaarr  yy  mmaanntteenneerr  ddee  
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mmaanneerraa  eessttrriiccttaammeennttee  ccoonnffiiddeenncciiaall  yy  nnoo  rreevveellaarrllaa  aa  tteerrcceerrooss,,  ttooddaass  llaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  

ppeerrssoonnaalleess,,  ccoommeerrcciiaalleess,,  ccoonnttaabblleess,,  ttééccnniiccaass,,  ccoommeerrcciiaalleess  oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ttiippoo  

ssuummiinniissttrraaddaass  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  yy  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess..  TTooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  

ttrraabbaajjeenn  aaccttuuaallmmeennttee  oo  sseeaann  vviinnccuullaaddaass  aa  ffuuttuurroo  ppaarraa  ttaall  eeffeeccttoo,,  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  

mmaanneejjoo  ddee  bbaasseess  ddee  ddaattooss,,  ddeebbeerráánn  ssuussccrriibbiirr  uunn  ddooccuummeennttoo  aaddiicciioonnaall  uu  oottrroossíí  aa  ssuu  

ccoonnttrraattoo  llaabboorraall  oo  ddee  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  eeffeeccttooss  ddee  aasseegguurraarr  ttaall  ccoommpprroommiissoo..  

EEssttaa  oobblliiggaacciióónn  ppeerrssiissttee  yy  ssee  mmaannttiieennee  iinncclluussiivvee  ddeessppuuééss  ddee  ffiinnaalliizzaaddaa  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  

aallgguunnaa  ddee  llaass  llaabboorreess  qquuee  ccoommpprreennddee  eell  TTrraattaammiieennttoo..  

  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  SSEENNSSIIBBLLEESS  

  

RReeqquuiissiittoo  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  SSeennssiibblleess  

SSee  ppooddrráá  hhaacceerr  uussoo  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  ddaattooss  ccaattaallooggaaddooss  ccoommoo  sseennssiibblleess  ccuuaannddoo::  

  

EEll  TTiittuullaarr  hhaayyaa  ddaaddoo  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxppllíícciittaa  aa  ddiicchhoo  ttrraattaammiieennttoo,,  ssaallvvoo  eenn  llooss  ccaassooss  

qquuee  ppoorr  lleeyy  nnoo  sseeaa  rreeqquueerriiddoo  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  ddiicchhaa  aauuttoorriizzaacciióónn..  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  sseeaa  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  eell  iinntteerrééss  vviittaall  ddeell  ttiittuullaarr  yy  eessttee  ssee  

eennccuueennttrree  ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaammeennttee  iinnccaappaacciittaaddoo..  EEnn  eessttooss  eevveennttooss,,  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  

lleeggaalleess  ddeebbeerráánn  oottoorrggaarr  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn..  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  sseeaa  eeffeeccttuuaaddoo  eenn  eell  ccuurrssoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  lleeggííttiimmaass  yy  ccoonn  llaass  ddeebbiiddaass  

ggaarraannttííaass  ppoorr  ppaarrttee  ddee  uunnaa  ffuunnddaacciióónn,,  OONNGG,,  aassoocciiaacciióónn  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  oorrggaanniissmmoo  ssiinn  

áánniimmoo  ddee  lluuccrroo,,  ccuuyyaa  ffiinnaalliiddaadd  sseeaa  ppoollííttiiccaa,,  ffiilloossóóffiiccaa,,  rreelliiggiioossaa  oo  ssiinnddiiccaall,,  ssiieemmpprree  qquuee  

ssee  rreeffiieerraann  eexxcclluussiivvaammeennttee  aa  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  oo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  mmaanntteennggaann  ccoonnttaaccttooss  

rreegguullaarreess  ppoorr  rraazzóónn  ddee  ssuu  ffiinnaalliiddaadd..  EEnn  eessttooss  eevveennttooss,,  llooss  ddaattooss  nnoo  ssee  ppooddrráánn  

ssuummiinniissttrraarr  aa  tteerrcceerrooss  ssiinn  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  ttiittuullaarr..  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  ssee  rreeffiieerraa  aa  ddaattooss  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  eejjeerrcciicciioo  

oo  ddeeffeennssaa  ddee  uunn  ddeerreecchhoo  eenn  uunn  pprroocceessoo  jjuuddiicciiaall..  

  

EEll  TTrraattaammiieennttoo  tteennggaa  uunnaa  ffiinnaalliiddaadd  hhiissttóórriiccaa,,  eessttaaddííssttiiccaa  oo  cciieennttííffiiccaa..  EEnn  eessttee  eevveennttoo  

ddeebbeerráánn  aaddooppttaarrssee  llaass  mmeeddiiddaass  ccoonndduucceenntteess  aa  llaa  ssuupprreessiióónn  ddee  iiddeennttiiddaadd  ddee  llooss  

TTiittuullaarreess..  

  

AAuuttoorriizzaacciióónn  ddeell  TTiittuullaarr  

SSiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llaass  eexxcceeppcciioonneess  pprreevviissttaass  eenn  llaa  lleeyy,,  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  ssee  rreeqquuiieerree  llaa  

aauuttoorriizzaacciióónn  pprreevviiaa,,  eexxpprreessaa  ee  iinneeqquuíívvooccaa  ddeell  ttiittuullaarr,,  llaa  ccuuaall  sseerráá  oobbtteenniiddaa  mmeeddiiaannttee  llooss  

ffoorrmmaattooss  AANNEEXXOO  NNoo..  11  ““FFOORRMMAATTOO  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  DDEE  MMAANNEEJJOO  YY  UUSSOO  DDEE  DDAATTOOSS  

PPEERRSSOONNAALLEESS””  ppaarraa  ““EEmmpplleeaaddooss””  yy  AANNEEXXOO  NNoo..  22  ““FFOORRMMAATTOO  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  DDEE  

MMAANNEEJJOO  YY  UUSSOO  DDEE  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS””  ppaarraa  ““CClliieenntteess  yy  PPrroovveeeeddoorreess””,,  ssee  uuttiilliizzaarraa  

ddiicchhoo  ffoorrmmaattoo  ppaarraa  ccaaddaa  ttiippoo  ddee  ddaattoo  ppeerrssoonnaall  rreeccoolleeccttaaddoo,,  ddeeppeennddiieennttee  ddee  llaass  

ffiinnaalliiddaaddeess  ddeell  ttrraattaammiieennttoo,,  llaass  ccuuaalleess  ppuueeddee  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  ccoonnssuullttaa  yy  vveerriiffiiccaacciióónn  

ppoosstteerriioorr..  

  

CCaassooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  nnoo  ssee  ddeebbeerráá  ssoolliicciittaarr  aauuttoorriizzaacciióónn  

EEll  aarrttííccuulloo  1100  ddee  llaa  LLeeyy  11558811  ddee  22001122,,  eessttaabblleeccee  ttaaxxaattiivvaammeennttee  llooss  ccaassooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  

nnoo  ssee  ddeebbeerráá  ppeeddiirr  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa  ddeell  ttiittuullaarr::  
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IInnffoorrmmaacciióónn  rreeqquueerriiddaa  ppoorr  uunnaa  eennttiiddaadd  ppúúbblliiccaa  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  

ffuunncciioonneess  lleeggaalleess  oo  ppoorr  oorrddeenn  jjuuddiicciiaall..  

  

DDaattooss  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppúúbblliiccaa..  

  

CCaassooss  ddee  uurrggeenncciiaa  mmééddiiccaa  oo  ssaanniittaarriiaa..  

  

TTrraattaammiieennttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aauuttoorriizzaaddoo  ppoorr  llaa  lleeyy  ppaarraa  ffiinneess  hhiissttóórriiccooss,,  eessttaaddííssttiiccooss  oo  

cciieennttííffiiccooss..  

  

DDaattooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass..  

  

DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS,,  NNIIÑÑAASS  YY  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

  

EEnn  eell  TTrraattaammiieennttoo  ssee  aasseegguurraarráá  eell  rreessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  pprreevvaalleenntteess  ddee  llooss  mmeennoorreess..  

DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llaa  lleeggiissllaacciióónn,,  eessttáá  pprroossccrriittoo  eell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddee  

mmeennoorreess,,  ssaallvvoo  aaqquueellllooss  ddaattooss  qquuee  sseeaann  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppúúbblliiccaa..  

  

EEss  ttaarreeaa  ddeell  EEssttaaddoo  yy  llaass  eennttiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo  pprroovveeeerr  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  

ccaappaacciittaarr  aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleess  yy  ttuuttoorreess  ssoobbrree  llooss  eevveennttuuaalleess  rriieessggooss  aa  llooss  qquuee  

ssee  eennffrreennttaann  llooss  mmeennoorreess  rreessppeeccttoo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  iinnddeebbiiddoo  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  yy  

pprroovveeeerr  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  aacceerrccaa  ddeell  uussoo  rreessppoonnssaabbllee  yy  sseegguurroo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  nniiññooss,,  nniiññaass  

yy  aaddoolleesscceenntteess  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  ssuu  ddeerreecchhoo  aa  llaa  pprriivvaacciiddaadd  yy  pprrootteecccciióónn  ddee  ssuu  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  yy  llaa  ddee  llooss  ddeemmááss..  

  

DDEEBBEERREESS  DDEE  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  CCOOMMOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  ccuuaannddoo  aaccttúúee  ccoommoo  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  

ppeerrssoonnaalleess,,  ccuummpplliirráá  ccoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddeebbeerreess::  

  

GGaarraannttiizzaarr  aall  TTiittuullaarr,,  eenn  ttooddoo  ttiieemmppoo,,  eell  pplleennoo  yy  eeffeeccttiivvoo  eejjeerrcciicciioo  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  

hháábbeeaass  ddaattaa..  

  

SSoolliicciittaarr  yy  ccoonnsseerrvvaarr,,  ccooppiiaa  ddee  llaa  rreessppeeccttiivvaa  aauuttoorriizzaacciióónn  oottoorrggaaddaa  ppoorr  eell  ttiittuullaarr..  

  

IInnffoorrmmaarr  ddeebbiiddaammeennttee  aall  ttiittuullaarr  ssoobbrree  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  llaa  rreeccoolleecccciióónn  yy  llooss  ddeerreecchhooss  qquuee  

llee  aassiisstteenn  ppoorr  vviirrttuudd  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  oottoorrggaaddaa..  

  

CCoonnsseerrvvaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  bbaajjoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  iimmppeeddiirr  ssuu  

aadduulltteerraacciióónn,,  ppéérrddiiddaa,,  ccoonnssuullttaa,,  uussoo  oo  aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo  oo  ffrraauudduulleennttoo..  

  

GGaarraannttiizzaarr  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  ssuummiinniissttrree  aall  eennccaarrggaaddoo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  sseeaa  

vveerraazz,,  ccoommpplleettaa,,  eexxaaccttaa,,  aaccttuuaalliizzaaddaa,,  ccoommpprroobbaabbllee  yy  ccoommpprreennssiibbllee..  

  

AAccttuuaalliizzaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ccoommuunniiccaannddoo  ddee  ffoorrmmaa  ooppoorrttuunnaa  aall  eennccaarrggaaddoo  ddeell  

ttrraattaammiieennttoo,,  ttooddaass  llaass  nnoovveeddaaddeess  rreessppeeccttoo  ddee  llooss  ddaattooss  qquuee  pprreevviiaammeennttee  llee  hhaayyaa  
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ssuummiinniissttrraaddoo  yy  aaddooppttaarr  llaass  ddeemmááss  mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ssuummiinniissttrraaddaa  aa  eessttee  ssee  mmaanntteennggaa  aaccttuuaalliizzaaddaa..  

  

RReeccttiiffiiccaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccuuaannddoo  sseeaa  iinnccoorrrreeccttaa  yy  ccoommuunniiccaarr  lloo  ppeerrttiinneennttee  aall  eennccaarrggaaddoo  

ddeell  ttrraattaammiieennttoo..  

  

SSuummiinniissttrraarr  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo,,  sseeggúúnn  eell  ccaassoo,,  úúnniiccaammeennttee  ddaattooss  ccuuyyoo  

TTrraattaammiieennttoo  eessttéé  pprreevviiaammeennttee  aauuttoorriizzaaddoo..  

  

EExxiiggiirr  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  eell  rreessppeettoo  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

sseegguurriiddaadd  yy  pprriivvaacciiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  TTiittuullaarr..  

  

TTrraammiittaarr  llaass  ccoonnssuullttaass  yy  rreeccllaammooss  ffoorrmmuullaaddooss..  

  

IInnffoorrmmaarr  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ccuuaannddoo  ddeetteerrmmiinnaaddaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  eennccuueennttrraa  

eenn  ddiissccuussiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  TTiittuullaarr,,  uunnaa  vveezz  ssee  hhaayyaa  pprreesseennttaaddoo  llaa  rreeccllaammaacciióónn  yy  nnoo  

hhaayyaa  ffiinnaalliizzaaddoo  eell  ttrráámmiittee  rreessppeeccttiivvoo..  

  

IInnffoorrmmaarr  aa  ssoolliicciittuudd  ddeell  TTiittuullaarr  ssoobbrree  eell  uussoo  ddaaddoo  aa  ssuuss  ddaattooss..  

  

IInnffoorrmmaarr  aa  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  ccuuaannddoo  ssee  pprreesseenntteenn  vviioollaacciioonneess  aa  llooss  

ccóóddiiggooss  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  eexxiissttaann  rriieessggooss  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  

TTiittuullaarreess..  

  

RREEGGIISSTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ssee  rreesseerrvvaa,,  eenn  llooss  eevveennttooss  ccoonntteemmppllaaddooss  eenn  llaa  lleeyy  yy  eenn  ssuuss  

eessttaattuuttooss  yy  rreeggllaammeennttooss  iinntteerrnnooss,,  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee  mmaanntteenneerr  yy  ccaattaallooggaarr  ddeetteerrmmiinnaaddaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreeppoossee  eenn  ssuuss  bbaasseess  oo  bbaannccooss  ddee  ddaattooss  ccoommoo  ccoonnffiiddeenncciiaall  ddee  aaccuueerrddoo  

ccoonn  llaass  nnoorrmmaass  vviiggeenntteess,,  ssuuss  eessttaattuuttooss  yy  rreeggllaammeennttooss,,  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr  yy  eenn  

ccoonnssoonnaanncciiaa  ccoonn  ssuuss  ddeerreecchhooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooppiiaass  ddeell  ggiirroo  nnoorrmmaall  ddee  ssuuss  nneeggoocciiooss..  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  pprroocceeddeerráá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee,,  aa  

rreeaalliizzaarr  eell  rreeggiissttrroo  ddee  ssuuss  bbaasseess  ddee  ddaattooss,,  aannttee  EEll  RReeggiissttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  BBaasseess  ddee  DDaattooss  

((RRNNBBDD))  qquuee  eess  aaddmmiinniissttrraaddoo  ppoorr  llaa  SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  IInndduussttrriiaa  yy  CCoommeerrcciioo..  EEll  

RRNNBBDD,,  eess  eell  ddiirreeccttoorriioo  ppúúbblliiccoo  ddee  llaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  ssuujjeettaass  aa  TTrraattaammiieennttoo  qquuee  ooppeerraann  

eenn  eell  ppaaííss;;  yy  qquuee  eess  ddee  lliibbrree  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  llooss  cciiuuddaaddaannooss..  

  

AAVVIISSOO  DDEE  PPRRIIVVAACCIIDDAADD  

  

EEll  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd  eess  eell  ddooccuummeennttoo  ffííssiiccoo,,  eelleeccttrróónniiccoo  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ffoorrmmaattoo,,  

ppuueessttoo  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddeell  ttiittuullaarr  ppaarraa  iinnffoorrmmaarrllee  aacceerrccaa  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuss  ddaattooss  

ppeerrssoonnaalleess..  AA  ttrraavvééss  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  ssee  ccoommuunniiccaa  aall  ttiittuullaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  yy  qquuee  llee  sseerráánn  aapplliiccaabblleess,,  llaa  ffoorrmmaa  ddee  aacccceeddeerr  aa  llaass  mmiissmmaass  yy  llaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  qquuee  ssee  pprreetteennddee  ddaarr  aa  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  
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DDEERREECCHHOOSS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLEEGGAALLIIDDAADD  PPAARRAA  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  

DDEE  LLOOSS  TTIITTUULLAARREESS  

  

DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  88  ddee  llaa  LLeeyy  11558811  ddee  22001122,,  eell  TTiittuullaarr  ddee  

llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  tteennddrráá  llooss  ssiigguuiieenntteess  DDeerreecchhooss::  

  

AAcccceeddeerr,,  ccoonnoocceerr,,  rreeccttiiffiiccaarr  yy  aaccttuuaalliizzaarr  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ffrreennttee  aa  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  

  

PPoorr  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  vváálliiddoo,,  ssoolliicciittaarr  pprruueebbaa  ddee  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  oottoorrggaaddaa  aa  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  eenn  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo..  

  

AA  rreecciibbiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  pprreevviiaa  ssoolliicciittuudd,,  rreessppeeccttoo  

ddeell  uussoo  qquuee  llee  hhaa  ddaaddoo  aa  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  

  

AAccuuddiirr  aannttee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  lleeggaallmmeennttee  ccoonnssttiittuuiiddaass,,  eenn  eessppeecciiaall  aannttee  llaa  

SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  IInndduussttrriiaa  yy  CCoommeerrcciioo,,  yy  pprreesseennttaarr  qquueejjaass  ppoorr,,  iinnffrraacccciioonneess  aa  lloo  

ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  eenn  llaass  nnoorrmmaass  aapplliiccaabblleess,,  pprreevviioo  ttrráámmiittee  ddee  

ccoonnssuullttaa  oo  rreeqquueerriimmiieennttoo  aannttee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo..  

  

MMooddiiffiiccaarr  yy  rreevvooccaarr  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  yy//oo  ssoolliicciittaarr  llaa  ssuupprreessiióónn  ddeell  ddaattoo  ccuuaannddoo  eenn  eell  

TTrraattaammiieennttoo  nnoo  ssee  rreessppeetteenn  llooss  pprriinncciippiiooss,,  ddeerreecchhooss  yy  ggaarraannttííaass  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  

lleeggaalleess  vviiggeenntteess..  

  

TTeenneerr  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aacccceeddeerr  eenn  ffoorrmmaa  ggrraattuuiittaa  aa  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  qquuee  hhaayyaann  ssiiddoo  

oobbjjeettoo  ddee  TTrraattaammiieennttoo..  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  CCOONNSSUULLTTAASS,,  RREECCLLAAMMOOSS  YY  RREECCTTIIFFIICCAACCIIOONN  YY  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  DDAATTOOSS  

  

EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  yy  ddee  mmaanneerraa  ggrraattuuiittaa  eell  ttiittuullaarr  oo  ssuu  rreepprreesseennttaannttee  ppooddrráánn  

ssoolliicciittaarr  aall  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  eenn  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  

SS..AA..SS,,  llaa  rreeccttiiffiiccaacciióónn,,  aaccttuuaalliizzaacciióónn  oo  ssuupprreessiióónn  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  pprreevviiaa  

aaccrreeddiittaacciióónn  ddee  ssuu  iiddeennttiiddaadd..  

  

LLaass  áárreeaass  ddee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  rreessppoonnssaabblleess  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  ccoonnssuullttaass,,  

ppeettiicciioonneess  yy  rreeccllaammooss  aannttee  llaass  ccuuaalleess  eell  TTiittuullaarr  ppuueeddee  eejjeerrcceerr  ssuuss  ddeerreecchhooss  aa  ccoonnoocceerr,,  

aaccttuuaalliizzaarr,,  rreeccttiiffiiccaarr  oo  rreevvooccaarr  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  lleeyy,,  sseerráánn  llaass  

ssiigguuiieenntteess::  

  

EEmmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmpplleeaaddooss::  áárreeaa  ddee  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

  

CClliieenntteess::  áárreeaa  ddee  MMEERRCCAADDEEOO  yy//oo  CCOOMMEERRCCIIAALL  

  

PPrroovveeeeddoorreess::  áárreeaa  ddee  CCOOMMPPRRAASS  

  

VViissiittaanntteess  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass..  
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CCoonnssuullttaass  

LLooss  ttiittuullaarreess,,  ssuuss  ccaauussaahhaabbiieenntteess  oo  TTeerrcceerroo  aauuttoorriizzaaddoo  oo  aappooddeerraaddoo  ppooddrráánn  ccoonnssuullttaarr  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ddeell  TTiittuullaarr  qquuee  rreeppoossee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  bbaassee  ddee  ddaattooss..  EEnn  

ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ggaarraannttiizzaarráá  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ccoonnssuullttaa,,  

ssuummiinniissttrraannddoo  aa  llooss  ttiittuullaarreess,,  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonntteenniiddaa  eenn  eell  rreeggiissttrroo  iinnddiivviidduuaall  oo  

qquuee  eessttéé  vviinnccuullaaddaa  ccoonn  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  TTiittuullaarr..  

  

PPaarraa  eejjeerrcceerr  eessttee  ddeerreecchhoo,,  eell  TTiittuullaarr,,  ccaauussaahhaabbiieennttee,,  TTeerrcceerroo  aauuttoorriizzaaddoo  oo  aappooddeerraaddoo  

ppooddrráá  ffoorrmmuullaarr  llaa  ccoonnssuullttaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee::  

  

CCoommuunniiccaacciióónn  eessccrriittaa::  ddiirriiggiiddaa  aa  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  llaa  ccuuaall  ddeebbee  ccoonntteenneerr  

ccoommoo  mmíínniimmoo::  FFeecchhaa  ddee  SSoolliicciittuudd,,  ddiirreecccciióónn  ddoommiicciilliioo  yy  tteellééffoonnoo  ppaarraa  eeffeeccttooss  ddee  

nnoottiiffiiccaacciióónn..  

  

CCoorrrreeoo  EElleeccttrróónniiccoo::  ppaarraa  eessttee  mmeeddiioo  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  hhaa  ddiissppuueessttoo  llooss  

ssiigguuiieenntteess  ccoorrrreeooss  eelleeccttrróónniiccooss  sseeggúúnn  eell  ccaassoo::  

  

EEmmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmppeellaaddooss::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

CClliieenntteess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

PPrroovveeeeddoorreess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

VViissiittaanntteess  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

CCuuaallqquuiieerraa  qquuee  sseeaa  eell  mmeeddiioo  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  eejjeerrcceerr  eessttee  ddeerreecchhoo;;  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  

SS..AA..SS  aatteennddeerráá  llaa  ssoolliicciittuudd  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  ssee  ccuummppllaa  ccoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  rreeqquuiissiittooss::  

  

TTiittuullaarr::  CCoommuunniiccaacciióónn  eessccrriittaa  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  ffoottooccooppiiaa  ddeell  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaadd..  

  

TTeerrcceerroo  AAuuttoorriizzaaddoo  //  AAppooddeerraaddoo::  CCoommuunniiccaacciióónn  eessccrriittaa,,  CCaarrttaa  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  oo  

ddooccuummeennttoo  qquuee  aaccrreeddiittee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn,,  ssii  eess  eell  ccaassoo,,  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  

ddeell  TTiittuullaarr  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  aauuttoorriizzaaddaa..  

  

LLaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  ccoonnssuullttaa  sseerráánn  aatteennddiiddaass  eenn  uunn  ttéérrmmiinnoo  mmááxxiimmoo  ddee  ddiieezz  ((1100))  ddííaass  

hháábbiilleess  ccoonnttaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssuu  rreecciibboo..  CCuuaannddoo  nnoo  ffuueerree  ppoossiibbllee  aatteennddeerr  llaa  

ccoonnssuullttaa  ddeennttrroo  ddee  ddiicchhoo  ttéérrmmiinnoo,,  ssee  iinnffoorrmmaarráá  aall  iinntteerreessaaddoo  aanntteess  ddeell  vveenncciimmiieennttoo  ddee  

llooss  1100  ddííaass,,  eexxpprreessaannddoo  llooss  mmoottiivvooss  ddee  llaa  ddeemmoorraa  yy  sseeññaallaannddoo  llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee  

aatteennddeerráá  ssuu  ccoonnssuullttaa,,  llaa  ccuuaall  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ppooddrráá  ssuuppeerraarr  llooss  cciinnccoo  ((55))  ddííaass  hháábbiilleess  

ssiigguuiieenntteess  aall  vveenncciimmiieennttoo  ddeell  pprriimmeerr  ppllaazzoo..  

  

RReeccllaammooss  

EEll  TTiittuullaarr  oo  ssuuss  ccaauussaahhaabbiieenntteess  qquuee  ccoonnssiiddeerreenn  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonntteenniiddaa  eenn  uunnaa  

bbaassee  ddee  ddaattooss  ddeebbee  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  ccoorrrreecccciióónn,,  aaccttuuaalliizzaacciióónn  oo  ssuupprreessiióónn,,  oo  ccuuaannddoo  

aaddvviieerrttaann  eell  pprreessuunnttoo  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  ddeebbeerreess  ccoonntteenniiddooss  eenn  llaa  

LLeeyy,,  ppooddrráánn  pprreesseennttaarr  uunn  rreeccllaammoo  aannttee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo,,  ccaannaalliizzáánnddoollaa  yy  

rreemmiittiiéénnddoollaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  ddeeppeennddeenncciiaass::  

  

EEmmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmppeellaaddooss::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  
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CClliieenntteess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

PPrroovveeeeddoorreess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

VViissiittaanntteess  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

EEll  rreeccllaammoo  lloo  ppooddrráá  pprreesseennttaarr  eell  TTiittuullaarr,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  sseeññaallaaddaa  eenn  

eell  aarrttííccuulloo  1155  ddee  llaa  LLeeyy  11558811  ddee  22001122  yy  eenn  eell  ddeeccrreettoo11337777  ddee  22001133,,  yy  ddeemmááss  nnoorrmmaass  

qquuee  llooss  mmooddiiffiiqquueenn  oo  aaddiicciioonneenn..  

  

RReeccttiiffiiccaacciióónn  yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ddaattooss..  

EEll  rreeccllaammoo  ssee  ffoorrmmuullaarráá  mmeeddiiaannttee  ssoolliicciittuudd  eessccrriittaa  ddiirriiggiiddaa  aa  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  

SS..AA..SS  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  áárreeaass  iinnddiiccaaddaass  aarrrriibbaa..  EEnn  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  rreeccttiiffiiccaacciióónn  yy  

aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  eell  ttiittuullaarr  ddeebbee  iinnddiiccaarr  llaass  ccoorrrreecccciioonneess  aa  rreeaalliizzaarr  yy  

aappoorrttaarr  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  qquuee  aavvaallee  ssuu  ppeettiicciióónn..  

  

SSii  eell  rreeccllaammoo  rreessuullttaa  iinnccoommpplleettoo,,  ssee  rreeqquueerriirráá  aall  ssoolliicciittaannttee  ddeennttrroo  ddee  llooss  cciinnccoo  ((55))  ddííaass  

ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  rreecceeppcciióónn  ddeell  rreeccllaammoo  ppaarraa  qquuee  ssuubbssaannee  llaass  ffaallllaass..  TTrraannssccuurrrriiddooss  ddooss  ((22))  

mmeesseess  ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddeell  rreeqquueerriimmiieennttoo,,  ssii  eell  ssoolliicciittaannttee  nnoo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  rreeqquueerriiddaa,,  ssee  eenntteennddeerráá  qquuee  hhaa  ddeessiissttiiddoo  ddeell  rreeccllaammoo..  

  

EEll  ttéérrmmiinnoo  mmááxxiimmoo  ppaarraa  aatteennddeerr  eell  rreeccllaammoo  sseerráá  ddee  qquuiinnccee  ((1155))  ddííaass  hháábbiilleess  ccoonnttaaddooss  

aa  ppaarrttiirr  ddeell  ddííaa  ssiigguuiieennttee  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssuu  rreecciibboo..  CCuuaannddoo  nnoo  ffuueerree  ppoossiibbllee  aatteennddeerr  eell  

rreeccllaammoo  ddeennttrroo  ddee  ddiicchhoo  ttéérrmmiinnoo,,  ssee  iinnffoorrmmaarráá  aall  iinntteerreessaaddoo  llooss  mmoottiivvooss  ddee  llaa  ddeemmoorraa  

yy  llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee  aatteennddeerráá  ssuu  rreeccllaammoo,,  llaa  ccuuaall  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ppooddrráá  ssuuppeerraarr  llooss  

oocchhoo  ((88))  ddííaass  hháábbiilleess  ssiigguuiieenntteess  aall  vveenncciimmiieennttoo  ddeell  pprriimmeerr  ttéérrmmiinnoo..  

  

CCoonnffoorrmmee  aa  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ddee  lleeyy  eessttaabblleecciiddooss,,  aanntteess  ddee  aaccuuddiirr  aa  llaa  SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  

ddee  IInndduussttrriiaa  yy  CCoommeerrcciioo,,  eell  TTiittuullaarr  ddeebbee  ttrraammiittaarr  iinniicciiaallmmeennttee  ssuu  rreeccllaammoo  aannttee  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  aa  ttrraavvééss  ddee::  

  

EEmmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmppeellaaddooss::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

CClliieenntteess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

LLíínneeaa  CCeelluullaarr::  33221144552277220055  

  

PPrroovveeeeddoorreess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

VViissiittaanntteess  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass..  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

SSUUPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  

  

EEll  ttiittuullaarr  ttiieennee  eell  ddeerreecchhoo,,  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  aa  ssoolliicciittaarr  aa  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  

llaa  ssuupprreessiióónn  oo  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ccuuaannddoo::  

  

CCoonnssiiddeerree  qquuee  llooss  mmiissmmooss  nnoo  eessttáánn  ssiieennddoo  ttrraattaaddooss  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  pprriinncciippiiooss,,  ddeebbeerreess  

yy  oobblliiggaacciioonneess  pprreevviissttaass  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee..  
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HHaayyaann  ddeejjaaddoo  ddee  sseerr  nneecceessaarriiooss  oo  ppeerrttiinneenntteess  ppaarraa  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ppaarraa  llaa  ccuuaall  ffuueerroonn  

rreeccaabbaaddooss..  

  

SSee  hhaayyaa  ssuuppeerraaddoo  eell  ppeerriiooddoo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ffiinneess  ppaarraa  llooss  qquuee  

ffuueerroonn  rreeccaabbaaddooss  

  

EEssttaa  ssuupprreessiióónn  iimmpplliiccaa  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ttoottaall  oo  ppaarrcciiaall  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ddee  

aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ssoolliicciittaaddoo  ppoorr  eell  ttiittuullaarr  eenn  llooss  rreeggiissttrrooss,,  aarrcchhiivvooss,,  bbaasseess  ddee  ddaattooss  oo  

ttrraattaammiieennttooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  eess  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  

qquuee  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ccaanncceellaacciióónn  nnoo  eess  aabbssoolluuttoo  yy  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ppuueeddee  

nneeggaarr  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  mmiissmmoo  ccuuaannddoo::  

  

EEll  TTiittuullaarr  tteennggaa  uunn  ddeebbeerr  lleeggaall  oo  ccoonnttrraaccttuuaall  ddee  ppeerrmmaanneecceerr  eenn  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss..  

  

LLaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  ddaattooss  oobbssttaaccuulliiccee  aaccttuuaacciioonneess  jjuuddiicciiaalleess  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  vviinnccuullaaddaass  

aa  oobblliiggaacciioonneess  ffiissccaalleess,,  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ppeerrsseeccuucciióónn  ddee  ddeelliittooss  oo  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  

ssaanncciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass..  

  

LLooss  ddaattooss  sseeaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprrootteeggeerr  llooss  iinntteerreesseess  jjuurrííddiiccaammeennttee  ttuutteellaaddooss  ddeell  

ttiittuullaarr;;  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  aacccciióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  iinntteerrééss  ppúúbblliiccoo,,  oo  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  uunnaa  

oobblliiggaacciióónn  lleeggaallmmeennttee  aaddqquuiirriiddaa  ppoorr  eell  TTiittuullaarr..  

  

RREEVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  

  

LLooss  TTiittuullaarreess  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ppuueeddeenn  rreevvooccaarr  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  aall  ttrraattaammiieennttoo  

ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  nnoo  lloo  iimmppiiddaa  uunnaa  

ddiissppoossiicciióónn  lleeggaall  oo  ccoonnttrraaccttuuaall..  PPaarraa  eelllloo,,  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  eessttaabblleeccee  qquuee  eell  

TTiittuullaarr,,  RReepprreesseennttaannttee  oo  AAppooddeerraaddoo  ddeebbeerráá  eennvviiaarr  ccaarrttaa  eessccrriittaa  aaddjjuunnttaannddoo  ddooccuummeennttoo  

ddee  iiddeennttiiddaadd  yy  rreemmiittiiéénnddoollaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  ddeeppeennddeenncciiaass::  

  

CCoommuunniiccaacciióónn  eessccrriittaa::  ddiirriiggiiddaa  aa  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  llaa  ccuuaall  ddeebbee  ccoonntteenneerr  

ccoommoo  mmíínniimmoo::  FFeecchhaa  ddee  SSoolliicciittuudd,,  ddiirreecccciióónn  ddoommiicciilliioo  yy  tteellééffoonnoo  ppaarraa  eeffeeccttooss  ddee  

nnoottiiffiiccaacciióónn..  

  

CCoorrrreeoo  EElleeccttrróónniiccoo::  ppaarraa  eessttee  mmeeddiioo  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  hhaa  ddiissppuueessttoo  llooss  

ssiigguuiieenntteess  ccoorrrreeooss  eelleeccttrróónniiccooss  sseeggúúnn  eell  ccaassoo::  

  

EEmmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmppeellaaddooss::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

CClliieenntteess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

LLíínneeaa  cceelluullaarr::  33221144552277220055  

  

PPrroovveeeeddoorreess::  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  

  

VViissiittaanntteess  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass..  sseerrvviicciiooss@@aassiissttiirriinnggeenniieerriiaa..ccoomm  
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SSee  ddeebbeerráá  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eexxiisstteenn  ddooss  mmooddaalliiddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  llaa  rreevvooccaacciióónn  ddeell  

ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppuueeddee  ddaarrssee..  

  

LLaa  pprriimmeerraa,,  ppuueeddee  sseerr  ssoobbrree  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  ccoonnsseennttiiddaass,,  eessttoo  eess,,  qquuee  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ddeebbaa  ddeejjaarr  ddee  ttrraattaarr  ppoorr  ccoommpplleettoo  llooss  ddaattooss  ddeell  ttiittuullaarr..  

  

LLaa  sseegguunnddaa,,  ppuueeddee  ooccuurrrriirr  ssoobbrree  ttiippooss  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddeetteerrmmiinnaaddooss,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  

ppaarraa  ffiinneess  ppuubblliicciittaarriiooss  oo  ddee  eessttuuddiiooss  ddee  mmeerrccaaddoo..  CCoonn  llaa  sseegguunnddaa  mmooddaalliiddaadd,,  eessttoo  eess,,  

llaa  rreevvooccaacciióónn  ppaarrcciiaall  ddeell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  ssee  mmaannttiieenneenn  aa  ssaallvvoo  oottrrooss  ffiinneess  ddeell  

ttrraattaammiieennttoo  qquuee  eell  rreessppoonnssaabbllee,,  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  oottoorrggaaddaa  ppuueeddee  

lllleevvaarr  aa  ccaabboo  yy  ccoonn  llooss  qquuee  eell  TTiittuullaarr  eessttáá  ddee  aaccuueerrddoo..  

  

FFUUNNCCIIOONN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ccoommoo  eemmpprreessaa  lleeggaallmmeennttee  ccoonnssttiittuuiiddaa,,  yy  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  

eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee,,  aaccttúúaa  ccoommoo  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  ttooddooss  llooss  eemmpplleeaaddooss  yy  

ccaannddiiddaattooss  aa  eemmpplleeaaddooss  ((ooppeerraattiivvooss  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvooss)),,  CClliieenntteess,,  vviissiittaanntteess  yy  

PPrroovveeeeddoorreess  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  SSee  rreessppoonnssaabbiilliizzaa  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ddeeppeennddeenncciiaass::  

  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  eemmpplleeaaddooss  yy  ccaannddiiddaattooss  aa  eemmpplleeaaddooss  

  

MMeerrccaaddeeoo  yy//oo  CCoommeerrcciiaall  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  CClliieenntteess  

  

CCoommpprraass  ppaarraa  eell  ccaassoo  ddee  PPrroovveeeeddoorreess  

  

VViissiittaanntteess  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  

  

EEssttaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddeebbeenn  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  ffuunncciióónn  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  yy  

ddeebbeenn  ddaarr  ttrráámmiittee  aa  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  llooss  TTiittuullaarreess,,  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss,,  ppllaazzooss  yy  

ccoonnddiicciioonneess  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  pprreesseennttee  pprroocceeddiimmiieennttoo,,  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  

ddee  aacccceessoo,,  ccoonnssuullttaa,,  rreeccttiiffiiccaacciióónn,,  aaccttuuaalliizzaacciióónn,,  ssuupprreessiióónn  yy  rreevvooccaattoorriiaa  aa  qquuee  ssee  

rreeffiieerree  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  ssoobbrree  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  

  

EEnn  eell  eevveennttoo  eenn  eell  qquuee,,  eell  TTiittuullaarr  ccoonnssiiddeerree  qquuee  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ddiioo  uunn  uussoo  

ccoonnttrraarriioo  aall  aauuttoorriizzaaddoo  yy  aa  llaass  lleeyyeess  aapplliiccaabblleess,,  ppooddrráá  ccoonnttaaccttaarr  aa  uunn  rreepprreesseennttaannttee  ddee  

llaa  ccoommppaaññííaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ccoommuunniiccaacciióónn  mmoottiivvaaddaa  ddiirriiggiiddaa  aa  uunnaa  ddee  llaass  

ddeeppeennddeenncciiaass  aanntteerriioorrmmeennttee  iinnddiiccaaddaass,,  sseeggúúnn  sseeaa  eell  ttiippoo  ddee  TTiittuullaarr..  

  

SSEEGGUURRIIDDAADD  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

  

EEnn  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee,,  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  ggaarraannttiizzaa  llaass  mmeeddiiddaass  ttééccnniiccaass,,  hhuummaannaass  yy  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass  qquuee  ssoonn  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  oottoorrggaarr  sseegguurriiddaadd  aa  llooss  rreeggiissttrrooss  eevviittaannddoo  ssuu  

aadduulltteerraacciióónn,,  ppéérrddiiddaa,,  ccoonnssuullttaa,,  uussoo  oo  aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo  oo  ffrraauudduulleennttoo..  
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UUTTIILLIIZZAACCIIOONN  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  YY  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  DDAATTOOSS  

PPEERRSSOONNAALLEESS  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALL  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  

  

DDeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ppeerrmmaanneenntteess  uu  ooccaassiioonnaalleess  qquuee  

ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa  TTiittuullaarr  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ppuueeddaa  tteenneerr  ppaarraa  ccoonn  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn  ppuueeddee  sseerr  ttrraannssffeerriiddaa  aall  eexxtteerriioorr,,  

ssuujjeettoo  aa  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  lleeggaalleess  aapplliiccaabblleess,,  ccoonn  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  pprreesseennttee  ppoollííttiiccaa,,  

aauuttoorriizzaa  eexxpprreessaammeennttee  ppaarraa  ttrraannssffeerriirr  yy//oo  ttrraannssmmiittiirr  IInnffoorrmmaacciióónn  PPeerrssoonnaall..  LLaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  sseerráá  ttrraannssffeerriiddaa  yy//oo  ttrraannssmmiittiiddaa,,  ppaarraa  ttooddaass  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee  ppuueeddaann  

eessttaabblleecceerrssee  ccoonn  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  

  

SSiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  oobbsseerrvvaarr  yy  mmaanntteenneerr  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn,,  AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS,,  ttoommaarráá  llaass  mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  qquuee  eessooss  

tteerrcceerrooss  ccoonnoozzccaann  yy  ssee  ccoommpprroommeettaann  aa  oobbsseerrvvaarr  eessttaa  PPoollííttiiccaa,,  bbaajjoo  eell  eenntteennddiiddoo  ddee  qquuee  

llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  qquuee  rreecciibbaann,,  úúnniiccaammeennttee  ppooddrráá  sseerr  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  aassuunnttooss  

ddiirreeccttaammeennttee  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  rreellaacciióónn  pprrooppiiaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  AASSIISSTTIIRR  

IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  yy  ssoollaammeennttee  mmiieennttrraass  ééssttaa  dduurree,,  yy  nnoo  ppooddrráá  sseerr  uussaaddaa  oo  ddeessttiinnaaddaa  

ppaarraa  pprrooppóóssiittoo  oo  ffiinn  ddiiffeerreennttee..  

  

AASSIISSTTIIRR  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SS..AA..SS  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  iinntteerrccaammbbiiaarr  IInnffoorrmmaacciióónn  PPeerrssoonnaall  ccoonn  

aauuttoorriiddaaddeess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  oo  ppúúbblliiccaass  ddee  oottrroo  ttiippoo  ((iinncclluuiiddaass,,  eennttrree  oottrraass  

aauuttoorriiddaaddeess  jjuuddiicciiaalleess  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvaass,,  aauuttoorriiddaaddeess  ffiissccaalleess  yy  oorrggaanniissmmooss  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ppeennaall,,  cciivviill,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ddiisscciipplliinnaarriiaa  yy  ffiissccaall)),,  yy  tteerrcceerrooss  ppaarrttiicciippaanntteess  

eenn  pprroocceeddiimmiieennttooss  lleeggaalleess  cciivviilleess  yy  ssuuss  ccoonnttaaddoorreess,,  aauuddiittoorreess,,  aabbooggaaddooss  yy  oottrrooss  

aasseessoorreess  yy  rreepprreesseennttaanntteess,,  ppoorrqquuee  eess  nneecceessaarriioo  oo  aapprrooppiiaaddoo::  

  

PPaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  llaass  lleeyyeess  vviiggeenntteess,,  iinncclluuiiddaass  llaass  lleeyyeess  ddiissttiinnttaass  aa  llaass  ddeell  ppaaííss  ddee  

rreessiiddeenncciiaa..  

  

PPaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  pprroocceessooss  jjuurrííddiiccooss..  

  

PPaarraa  rreessppoonnddeerr  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  yy  ddeell  ggoobbiieerrnnoo,,  yy  ppaarraa  

rreessppoonnddeerr  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  yy  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddiissttiinnttaass  aa  llaass  ddeell  

ppaaííss  ddee  rreessiiddeenncciiaa..  

  

PPaarraa  hhaacceerr  ccuummpplliirr  ttéérrmmiinnooss  yy  ccoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  

  

PPaarraa  pprrootteeggeerr  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  

  

PPaarraa  pprrootteeggeerr  llooss  ddeerreecchhooss,,  pprriivvaacciiddaadd,,  sseegguurriiddaadd  oo  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa,,  llooss  ddeell  

TTiittuullaarr  oo  llooss  ddee  TTeerrcceerrooss..  

  

OObbtteenneerr  llaass  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  aapplliiccaabblleess  oo  lliimmiittaarr  llooss  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuuiicciiooss  qquuee  ppuueeddaann  

aaffeeccttaarr  llaa  ccoommppaaññííaa..  

  

VVIIGGEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  
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LLooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  iinncclluuiiddooss  eenn  llaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  ssuujjeettaass  aa  TTrraattaammiieennttoo,,  

ppeerrmmaanneecceerráánn  yy  sseerráánn  ttrraattaaddooss  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  ccrriitteerriioo  ddee  tteemmppoorraalliiddaadd  ppoorr  eell  ttéérrmmiinnoo  

ccoonnttrraaccttuuaall  qquuee  tteennggaa  eell  pprroodduuccttoo  oo  sseerrvviicciioo,,  yy//oo  dduurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  eenn  eell  qquuee  ssuubbssiissttaa  

llaa  ffiinnaalliiddaadd  ppaarraa  llaa  ccuuaall  ffuueerroonn  rreeccooppiillaaddooss,,  mmááss  eell  ttéérrmmiinnoo  qquuee  eessttaabblleezzccaa  llaa  lleeyy..  

 

 

 

 

 

 

 


