POLÍTICA DE PRIVACIDADE, SEGURIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016 /679 da Lei Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Persoal, a identidade do responsable que trata os seus datos persoais
e:RIBEIRASTORE.COM a través de JUSTO CALVIÑO, EDELMIRO 44082893N C/ MARCON
PINTOS, Nº53 PONTEVEDRA 36158 PONTEVEDRA edelmirojc@gmail.com.
RIBEIRASTORE.COM garante o respecto de os dereitos dos Usuarios e dos negocios de esta
Plataforma, como titulares de datos persoais, dereitos que se encontran consagrados na
Lei Orgánica de protección de carácter persoal e demais normas que regulan a materia. Os
Datos Persoais procesaranse e almacenarán en servidores ou medios magnéticos que
manteñen altos estándares de seguridade e protección tanto física como tecnolóxica. Esta
base de datos é administrada nun servidor contratado por RIBEIRASTORE.COM a
UPMALLS. Os seus datos só serán utilizados para os efectos de perfeccionar o contrato,
concretar as transaccións na Plataforma, validar os pedidos, recibir pagos, recibir
información sobre promocións e outros produtos e mellorar o labor de información e
comercialización dos produtos e/ou servizos ofrecidos. Acéptase expresamente a
Transmisión e/ou Transferencia dos Datos Persoais a os negocios aos efectos do envío dos
produtos e a súa facturación. O Usuario acepta expresamente a Transmisión e/ou
Transferencia dos Datos Persoais e do seu historial de compras aos fabricantes dos
produtos aos efectos do seu procesamento. A inexactitude ou falsidade dos datos
subministrados polo negocio, ou a ausencia dalgún deles, invalidarán o seu dereito a
reclamar por calquera erro ou prexuízo relacionado coa entrega. O titular dos datos
persoais ten a facultade de exercer os seus dereitos de acceso aos mesmos, actualización,
rectificación e supresión dos datos persoais. A Superintendencia de Industria e Comercio,
ten a atribución de atender as denuncias e reclamos que se interpoñan con relación ao
incumprimento das normas sobre protección de datos persoais. O negocio que desexe
suprimir ou coñecer os datos persoais que constan na mesma, actualizalos ou rectificar
erros, ou ben solicitar o cese de envío dos correos electrónicos, deberá enviar un e-mail
ao seguinte enderezo de correo electrónico "soporte@ribeirastore.com" ou ben facendo
click no botón de “Desinscribirse” ao momento de recibir un correo. A solicitude
tramitarase dentro do prazo de 10 días laborables. Para maior información consulte a
Política de Privacidade de RIBEIRASTORE.COM vixente en WWW.RIBEIRASTORE.COM, e a
Política de Protección de Datos Persoais, as que se incorporan ao presente documento por
referencia. RIBEIRASTORE.COM poderá modificar a súa Política de Privacidade e a súa
Política de Tratamento de Datos Persoais periodicamente e estas modificacións estarán
vixentes segundo se estipule na Política de Privacidade e na Política de Tratamento de
Datos Persoais .

Que tratamentos realizamos cos seus datos persoais?
De forma que en RIBEIRASTORE.COM, poderemos tratar os seus datos de carácter persoal
exclusivamente para as finalidades que se indican a continuación:
Comprobar que se están levando a cabo todas as medidas técnicas necesarias para a
correcta xestión dos datos persoais co software aplicado.
Envío de información comercial e/ou publicitaria mediante correo electrónico.
Xestionar calquera problema de índole xurídica que afecte á empresa.
Xestionar, manter e reparar os sistemas de almacenamento informático.
Actuacións para levar a cabo a xestión fiscal e contable propia
Cumprir o principio de limitación do prazo de conservación dos datos persoais
Cumprimento dos requisitos esixidos polo Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei Orgánica
3/2018.
Xestión Administrativa de clientes particulares
Levar a cabo a venda ou prestación do servizo contratado
- Os datos persoais proporcionados por vostede trataranse mentres non retire o
consentimento outorgado.
Posteriormente, poderemos conservalos, debidamente bloqueados, durante o período en
que puidesen xurdir responsabilidades derivadas do tratamento. Transcorrido este prazo,
suprimiranse definitivamente.
De acordo á normativa:
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 e da Lei Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Persoal, comunicámoslle que os seus datos persoais poden ser obxecto
dalgúns dos seguintes tratamentos:
FE01 Mantemento informático
FE04 Asuntos xurídicos propios
FE07 Destrución de documentos
FE08 Protección de Datos Persoais
FG01 Xestión contable propia
FG15 Xestión fiscal propia. Recollida de datos
FR05 Correos electrónicos
FR09 Seguridades no software e hardware
FP01 Clientes
- Os datos persoais que tratamosTR04 - Campañas publicitarias (Base legal: Lei 34/1988,
de 11 de novembro, Xeral de Publicidade.)
TR08 - Procurar a opinión dos interesados (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679 de
protección de datos e LOPD.)
TR03 - Selección de persoal propio (Base legal: Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de Emprego.) TG01 - Xestión
contable e de libros propia, en calidade de responsable. (Base legal: Real Decreto

1514/2007, de 16 de Novembro, polo que se regula o Plan Xeral Contable.) TG25 Recollida de datos para a xestión fiscal propia (Base legal: Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria.)
TG12 - Xestión laboral propia: recollida de datos (Base legal: Real Decreto Lexislativo
1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade
Social.)
TR09 - Seguridades sobre medidas técnicas e organizativas no software aplicado (Base
legal: Regulamento (UE) 2016/679 de protección de datos e LOPD.) TE08 - Protección de
Datos Persoais (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679 e Lei Orgánica 3/2018.)
TE02 - Prevención de riscos laborais (Base legal: Lei 31/1995, de 8 de novembro, de
prevención de Riscos Laborais.)
TE07 - Destrución de documentos (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679)
TV01 - Vendas / Prestación de Servizos (Base legal: Lexislación Mercantil e Fiscal) TE03 Servizo de transporte e/ou envíos de paquetes (Base legal: Real Decreto de 22 de agosto
de 1885 polo que se publica o Código de Comercio.)
TR05 - Correos electrónicos (Base legal: Código de comercio e demais lexislación
aplicable.)
TR01 - Solicitudes de información recibidas (Base legal: Código de Comercio e outras
disposicións mercantís.)
TR07 - Xestión de incidencias e/ou violacións de seguridade (Base legal: Regulamento (UE)
2016/679 de protección de datos e LOPD.)
TE04 - Xestión de asuntos xurídicos propios (Base legal: Lexislación mercantil e laboral de
aplicación.) TE01 - Mantemento dos sistemas informáticos (Base legal: Código de
comercio.)
LEGITIMIDAD:
Por que os usamos? Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais polas
seguintes razóns:
- O seu consentimento inequívoco, informado e expreso, naqueles supostos nos que sexa
legalmente esixible, sen que, en ningún caso, a retirada deste condicione a execución
doutros tratamentos cuxa lexitimación sexa distinta, e sen que dicha retirada afecte á
licitude do tratamento anterior á súa retirada.
- Unha obriga legal do responsable do tratamento.
- A execución do contrato de prestación de servizos e/ou de compravenda dos produtos
correspondentes, subscrito por vostede.
- A base legal para o tratamento dos seus datos é un interese lexítimo do responsable. O
dito interese apóiase na previa realización dun xuízo de proporcionalidade ou ponderación
entre o interese lexítimo do responsable e os intereses ou dereitos e liberdades dos
interesados. Esta ponderación implicou a avaliación do interese, a avaliación do impacto
do tratamento sobre os interesados, o equilibrio entre os dous conceptos anteriores e a
posta en marcha de garantías adicionais. Sendo a ponderación final favorable ao
responsable, o tratamento pode levarse a cabo de conformidade coa normativa aplicable

en materia de protección de datos persoais. Para calquera dúbida ou aclaración, pode
contactar con nós a través do e-mail facilitado no apartado
Con quen podemos compartir os seus datos persoais?
- Os seus datos persoais se comunicarán a as seguintes empresas e organismos:
Axencia Tributaria
Servizo Público de Emprego Estatal
Tesourería Xeral da Seguridade Social
Axencia Nacional de Protección de Datos
Bancos e caixas
Entidades asociadas na prestación de servizo nacional e internacionalmente.
Que datos tratamos e como os obtivemos?
- Os seus datos persoais incorporaranse nos seguintes ficheiros, titularidade da
organización:
FG01 Xestión contable propia
FG02 Xestión laboral propia
FG15 Xestión fiscal propia. Recollida de datos
FE01 Mantemento informático
FE02 Prevención de riscos laborais
FE03 Transporte e envío
FE04 Asuntos xurídicos propios
FR01 Solicitudes de información recibida
FR03 Selección de persoal propio
FR04 Campañas publicitarias
FR05 Correos electrónicos
FR07 Xestión de incidencias e/ou violacións de seguridade
FR08 Recoller a opinión dos interesados
FR09 Seguridades no software e hardware
FE07 Destrución de documentos
FE08 Protección de Datos Persoais
FP01 Clientes
Que destinatarios acceden á miña información?
- Os datos comunicaránselles ás seguintes empresas e organismos:
Axencia Tributaria
Axencia Nacional de Protección de Datos
Axencia tributaria
Tesourería da SS
Bancos
Provedores de software estranxeiros (NAOWEE SAS, propietario UPMALLS)

- O seus datos persoais poderán ser transferidos a terceiros países ou organizacións
internacionais.
Transferencia baseada no consentimento explícito do interesado
Ao aceptar a presente Política, vostede entende que algúns dos nosos prestadores de
servizos poden encontrarse en países situados fóra do Espazo Económico Europeo ou que
non ofrecen un nivel de seguridade equivalente ao español. Nestes casos, as
transferencias internacionais baséanse na autorización da Dirección da Autoridade de
Control Española, en cláusulas modelos tipo aprobadas pola Comisión (cuxo contido se
pode consultar en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-persoal-data-third-countries_en) ou, no
seu caso, no Escudo de Privacidade (certificación que se pode consultar en
https://privacyshield.gov/welcome). Para obter máis información ao respecto, pode
poñerse en contacto con nós polos medios establecidos no apartado 1.
Cales son os seus dereitos?
Garantímoslle o exercicio dos dereitos que lle asisten en relación co tratamento dos seus
datos persoais.
En particular, le informamos de que ten dereito a:
· Obter confirmación sobre se se están tratando os seus datos.
· Exercitar o dereito de acceso aos datos persoais dos que dispoñemos, obtendo
información sobre os fins do tratamento, a categoría de datos tratados, os posibles
destinatarios, o prazo de conservación, a orixe dos datos e, no seu caso, a elaboración de
perfís ou toma de decisións automatizadas.
· Exercer o dereito de rectificación. A estes efectos, recordámoslle que os datos persoais
dos que dispoñemos han de ser sempre un fiel reflexo da realidade, de modo que non
dubide en facer uso do seu dereito en caso de que calquera dato sufra modificación,
cambio ou anulación. Vostede garante que os datos persoais que nos facilitou por
calquera vía son certos e exactos, e comprométese a notificar calquera cambio ou
modificación destes, sendo da súa exclusiva responsabilidade toda perda ou dano causado
ao responsable ou a calquera terceiro por motivo dunha comunicación de información
errónea, inexacta ou incompleta.
· Por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento
dos seus datos, en cuxo caso a nosa organización deixará de tratar os datos, salvo que
existan motivos lexítimos que o impidan.
· Solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, xa non sexan
necesarios para as finalidades arriba descritas ou ben xa non contemos coa lexitimación
para tratalos.
· Solicitar a portabilidade dos seus datos, cando o tratamento se efectúe por medios
automatizados e sempre que estea vinculado á nosa entidade en base a un contrato
subscrito ou ben outorgase consentimento para o tratamento realizado. Nestes casos,
terá dereito a recibir os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e

lectura mecánica, ou ben a que se transmitan directamente a outro responsable, cando
sexa tecnicamente posible.
· En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de
reclamacións.
· Opoñerse á toma de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís.
Estes dereitos poderán ser exercitados gratuitamente, salvo nos casos legalmente
previstos, mediante solicitude escrita e firmada por vostede ou, no seu caso, por quen o
represente, dirixida ao responsable, nos enderezos facilitados a tal efecto no apartado
primeiro, ou ben fisicamente en calquera dos nosos establecementos.
- Vostede tamén ten dereito a presentar reclamacións, ben ante a Axencia Española de
Protección de Datos(en a web https://www.agpd.e/) ou ben ante a autoridade de control
que corresponda.
- Finalmente, ten dereito a retirar o seu consentimento, coa mesma facilidade coa que o
outorgou. Para isto, pode dirixirse á nosa páxina web, onde encontrará a información
necesaria para anular dun modo rápido e sinxelo a autorización que se nos concedeu para
realizar estas comunicacións. Tamén pode enviar un email á dirección indicada no
apartado relativo ao responsable.
- Igualmente informámoslle de que en cada tratamento dos seus datos persoais se
determinan as posibles ameazas e impactos que se poden producir como consecuencia
destas, mitigando ou eliminando se é posible, os potenciais prexuízos, mediante a
aplicación das correspondentes medidas de seguridade que periodicamente se revisan
para determinar a súa eficacia.
O noso sistema de control tamén permite cumprir os principios do tratamento dos seus
datos, podendo acreditar ante o interesado, o principio de limitación á finalidade do
tratamento, o principio de limitación ao prazo de conservación, o principio de
minimización de datos, así como o principio de integridade e confidencialidade.
Por último, tamén lle comunicamos que periodicamente recibirá enquisas que nos
permitirán coñecer a súa opinión sobre calquera suxestión relativa ao tratamento dos
seus datos persoais, ao igual que poder dar cumprimento ao principio de transparencia e
exactitude dos datos tratados.

