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La gestió i administració de la informació relativa a la llibreria LLIG:
- Gestió d'informació sobre autors, clients i proveïdors.
- Venda i comerç electrònic.

Finalitat

- Subscripcions a butlletins electrònics.
- Serveis d'assistència a través de formulari de contacte.
▪ Missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art.
6.1.e) RGPD):
- Decret 20/2017, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'activitat editorial de l'Administració del Consell i el
seu sector públic.
▪ Tractament necessari per a l'execució d'un contracte (art. 6.1.b RGPD).
Legitimació i base jurídica - Contractes d'edició.
del tractament
- Contracte entre les parts en la compra i venda de material.
- Contractació electrònica conforme a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic.
▪ Consentiment de l'usuari en la subscripció al butlletí electrònic i enviament d'informació pel formulari de contacte
(art. 6.1.a RGPD).
Descripció d'interessats
Descripció
de
personals tractats

Clients, autors, proveïdors, persones de contacte i altres interes

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça residencia, adreça d'enviament i correu
dades electrònic.
- Altres dades personals: econòmics (compte bancari).

Es comunicaran dades:
- A entitats bancàries per al pagament dels materials adquirits.
Destinataris de les dades

- Publicació de dades dels autors en catàlegs de publicacions.
- A l'Agència Estatal d'Administració Tributària per al compliment d'obligacions tributàries.

- La informació personal en les subscripcions es conservarà mentre l'usuari estiga registrat. Després del seu
cessament, la informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a la
prescripció d'eventuals responsabilitats legals.
- La informació econòmica del client es conservarà per un període de sis anys per possibles responsabilitats legals
Termini de conservació de derivades de la prestació del servei conforme al que es disposa en l'article 30 del Codi de Comerç.
les dades
- La informació de naturalesa tributària es conservarà pel període de prescripció de quatre anys establit per l'article
66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- La informació amb valor històric es conservarà de manera indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

