POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Isidro Vidal, é o propietario do sitio web, a partires de agora
utilizarei a palabra “propietario” para referirme a Isidro Vidal; e para
referirme a miña dirección web https://isidrovidal.com, nomearéino como
“sitio web”. O meu sitio web garante a protección de tódolos datos
persoais facilitados polo usuario. De conformidade co establecido na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, así como as disposicións e Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello.
De acordo co establecido no parágrafo anterior, informámoslle de que:
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro,
de Protección de Datos de Carácter Persoal e RD 1720/2007, do 21 de
decembro, informámoslle que cubrindo este formulario tamén está dando o
seu consentimento expreso a partir de tódolos datos persoais facilitados
polo usuario no sitio web, aos que están incorporados e tratados nun
rexistro de actividades para o tratamento de datos persoais a tal efecto
e mantidos baixo a responsabilidade de Isidro Vidal.
Responsable do procesamento dos teus datos:
Identidade: Isidro Vidal
Correo electrónico: comunicacion@isidrovidal.com
Para que efectos se recollen os datos e Canto tempo conservaremos os
teus datos:
Mandar información por email, actividades relacionadas coa miña vida
musical e artística, como por exemplo as miñas composicións musicais,
discos, fechas de concertos, respostar preguntas, propostas, solicitudes
de contratación, orzamentos e calquera outra información que requira o
interesado polo formulario de contacto. O tempo de conservación será
durante o tratamento para a xestión das consultas.
A través do formulario de contacto procedemos á recollida e ao tratamento
automatizado de datos persoais como resultado da consulta, solicitude
ou sinatura de calquera servizo ofrecido polo propietario do sitio web.
O tempo de conservación será durante o período de tratamento, salvo que
o usuario exerza os seus dereitos de cancelación antes.
Recollida e tratamento automatizado de datos persoais, como resultado
da navegación polas páxinas do sitio web (dispoño de política de cookies
neste mesmo documento).
Envío de información electrónica, publicidade e noticias relacionadas
cos produtos e servizos do sitio web (formulario de sinatura de
newsletter). O tempo de conservación é durante a duración do tratamento,
salvo que o usuario exerza os seus dereitos de cancelación antes.
Cal é a base legal para o procesamento de datos:
O tratamento de datos persoais realizado por Isidro Vidal, a través do
meu sitio web, baséase no consentimento da lei. Dito consentimento do
interesado é expreso, libre, específico, informado e inequívoco. Na
recollida e tratamento de datos persoais, adoptáronse as medidas de
seguridade apropiadas para evitar a perda, o acceso non autorizado ou a

súa manipulación, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007,
de 21 de decembro. Isidro Vidal comprométese a protexer a información
confidencial á que ten acceso.
A quen lle comunican os destinatarios os seus datos:
Isidro Vidal comprométese a que estes datos persoais non serán
compartidos ou transferidos a terceiros sen o consentimento expreso dos
usuarios. A prestación de determinados servizos, con todo, pode esixir
a transferencia de datos a terceiros países ou entidades para a xestión
de infraestruturas ou a prestación de servizos, tales como xestión de
correo boletíns. Nestes casos, estas plataformas garantirán a normativa
dos países da Unión Europea; e, polo tanto, a conformidade co Reglamento
Xeral de Protección de Datos Europea. Estes son cubertos polo acordo
Escudo Privacy UE-EUA, aprobada polo Comité Europeo de Protección de
Datos (pode consultar aquí: https://www.privacyshield.gov/list). Este é
o MailChimp para xestionar embarque de datos de correo-e electrónico.
Os datos poden ser comunicados a outras entidades que traballen co
propietario, como por exemplo na creación de contidos, mantemento e de
xestión dentro da web. En ningún caso a transferencia destes datos
implicará un uso que exceda o consentimento expresado para os fins e
condicións presentes nesta política de privacidade.
Se os usuarios proporcionan datos persoais de terceiros sen indicar este
feito a Isidro Vidal, estes fan o seu consentimento coa obriga de
informar con antelación sobre o contido desta cláusula. Do mesmo xeito,
infórmanos de calquera variación que poida ocorrer nos datos
proporcionados. Isidro Vidal non é responsable da transferencia de datos
a terceiros que non teñan dado o seu consentimento ou que teñan
coñecemento do contido desta cláusula: “é responsabilidade da persoa que
dá os datos para o propietario do sitio web”.
No caso de non ofrecer os datos necesarios, os servizos do sitio web
poden non estar dispoñibles na súa totalidade. O fallo en proporcionarmail, previa para a subscrición do boletín de novas, ou transcrición
incorrecta na forma, evitará facer comunicacións que constitúen o seu
propósito final “chegada de emails ao usuario”. Non achegar os datos
necesarios no formulario de contacto “nome, correo electrónico, tema e
mensaxe”, non poderían realizar satisfactoriamente os servizos
solicitados. A negativa a aceptar a política de cookies podería
significar a perda de funcionalidades do sitio web.
O Usuario certifica que é maior de 14 anos e, polo tanto, ten a capacidade
legal para dar consentimento en conta ao tratamento de datos persoais e
iso, de acordo co disposto na presente Política de Privacidade.
O usuario ten en todo momento, a posibilidade de exercicio o seu dereito
de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais
por comunicación dirixida ao propietario do sitio web no email
comunicacion@isidrovidal.com.
Vostede ten dereito a recibir os datos persoais que lle afecten, que
teña indicado un controlador nun formato estructurado, máquina de uso
común e de fácil lectura, e ten dereito a transmitir os datos a outro
resposable do tratamento sen impedimentos do responsable dos datos que
proporcionaches os teus datos.
En determinadas circunstancias, as partes interesadas poderán solicitar
a limitación do tratamento dos seus datos. Neste caso,só os manteremos
para o exercicio ou a defensa das reclamacións.

No caso de que se concedeu o consentimento para un propósito específico,
ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que afecte
á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa
retirada.
Os interesados poderán presentar un reclamo á Autoridade de Control de
Protección de Datos cando non obtivesen satisfacción no exercicio dos
seus dereitos.
O consentimento expreso expresado ao cubrir o formulario de inscrición
tamén inclúe o seguinte:
Isidro vidal resérvase o dereito de subcontratar empregados para a
prestación de servizos de varios tipos no conveniente para o
desenvolvemento e organización da actividade do sitio web.
Do mesmo xeito, resérvase o dereito de contratar a terceiros para o
tratamento e xestión de cuestións de alcance lexislativo en xeral e, en
relación á protección de datos en particular. En todos estes casos,
Isidro Vidal, obrigará á empresa contratada e / ou ao profesional privado
e aos responsables da xestión das informacións persoais transferidas, a
asinar un documento de confidencialidade de datos persoais para garantir
a privacidade desta información.
O usuario acepta a transferencia dos seus datos persoais cando o requiren
as autoridades administrativas competentes ou por orde xudicial.
O Usuario autoriza o tratamento de datos persoais asignados a Isidro
vidal nos termos establecidos nesta cláusula.

POLÍTICA DE COOKIES
Conforme ao artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servizos da
Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Isidro Vidal, é
propietario do sitio web https://isidrovidal.com/ informa sobre a
política de procesamento de cookies propias e terceiros para a súa
análise, personalización, marketing e técnica no sitio.
As cookies son pequenos ficheiros de texto que as páxinas web almacenan
no navegador do usuario que as visita para que a experiencia do usuario
sexa máis eficiente.
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar
contido e anuncios, ofrecer funcións de rede social e analizar tráfico.
Tamén compartir información sobre o uso do sitio web cos nosos socios
da rede social, publicidade e análise da web que pode combinalo con
outras informacións facilitadas polos usuarios ou que se recopilasen na
web, como tamén a partires do uso dos seus servizos profesionais.
Algunhas cookies son esenciais para o funcionamento do sitio. Outros
úsanse para recompilar información con fins estatísticos e uso web.
O uso do sitio web implica a aceptación do uso de cookies para os fins
e usos mencionados nesta Política de Cookies.
Este sitio web utiliza servizos de terceiros para recompilar información
con fins estatísticos e uso da web. Especificamente, cookies propias,

cookies de terceiros, cookies de sesión e activas para fins de análise,
personalización, comercialización e técnica.
En virtude do seu propósito, utilizamos cookies
Personalización, Marketing e Técnicas (ou necesarias):
Necesario:

de

Análise,

Permiten ao usuario navegar a través dunha páxina web, plataforma ou
aplicación e o uso de diferentes opcións ou servizos que existen nela,
como controlar o tráfico e comunicación de datos, identificar a sesión,
acceder a partes de Acceso restrinxido, lembrar os elementos que compoñen
unha orde, realizar o proceso de compra dunha orde, facer a solicitude
de rexistro ou participar nun evento, usar elementos de seguridade
durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou
son, ou compartir Contido a través das redes sociais.

Algunhas persoas prefiren non habilitar as cookies. Esta é a razón polo
que a maioría dos navegadores ofrecen a posibilidade de xestionar cookies
que sexan apropiadas para o usuario. Nalgúns navegadores, as regras
pódense configurar para administrar cookies no sitio web, o que ofrece
un control máis preciso da privacidade. Isto significa que as cookies
poden desactivarse de todos os sitios, excepto as de confianza, ou
incluso eliminar as cookies xa almacenadas.
Ademais, de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, informámoslle que ten o dereito de non aceptar o uso das
cookies cando se lle solicite ingresar no sitio web ou retirar o seu
consentimento. Non obstante, a negativa a aceptar a política de cookies
podería significar a perda de funcionalidades do sitio web.

