
COMPROMISO DE OBRIGADAACEPTACIÓN PARA ENTIDADES OU ORGANISMOS QUE SOLICITEN, A TRAVÉS
DO SERVIZO DE CESIÓN DE DATOS PARA AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, INFORMACIÓN QUE CONSTA
NOS FICHEIROS E BASES DE DATOSACARGO DASEGURIDADE SOCIAL.

O control e seguridade dos datos subministrados rexerase polas disposicións da Lei orgánica3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

A entidade ou organismo acepta e asume mediante este escrito que a cesión de datos se produce para os fins
exclusivos que se declaran na súa solicitude e que calquera outro uso que reciban constitúe un incumprimento
que poderá dar lugar ás responsabilidades oportunas.

A Seguridade Social, como organismo titular dos ficheiros e cedente destes, reserva para si en todo
momento a facultade de realizar as auditorías que considere necesarias coa finalidade de comprobar os
seguintes extremos:

A correspondencia entre os datos persoais facilitados ao organismo ou entidade e as solicitudes
presentadas ante estes polas persoas interesadas, titulares daquelas

Autilización da información para os fins exclusivos declarados na solicitude

O órgano cesionario acepta someterse a todas as actuacións de control e supervisión que poida acordar o
correspondente órgano auditor da Seguridade Social, co obxecto de verificar a axeitada obtención e
utilización da información cedida e das condicións normativas que resultan de aplicación, para o que deberá
dispoñer dun procedemento para que se poidan efectuar as devanditas auditorías.

A Seguridade Social reserva para si a facultade de revisar en calquera momento posterior á sinatura deste
documento a forma de acceso aos datos protexidos e o establecemento de limitacións por razóns técnicas,
por modificación dos contidos dos ficheiros a raíz de melloras introducidas nestes, ou por outras razóns que
puidesen supoñer alteración das condicións asumidas por aquela.

Aentidade ou organismo que se dirixira á Seguridade Social para pedir datos que consten nos seus ficheiros
mediante este servizo comprométese a custodiar e manter en condicións de accesibilidade, durante o ano
seguinte á súa recepción, todas as solicitudes que recibisen dos interesados titulares dos devanditos datos
persoais, así como a copia do documento achegado por estes para acreditar a súa identidade.

Nas devanditas solicitudes debe constar fidedignamente que o interesado autoriza a entidade ou organismo
a pedirlle á Seguridade Social aqueles datos persoais dos que é titular, que se precisan para o procedemento
que as motivase, a non ser que exista unha lei ou norma comunitaria que ampare a petición sen contar co
citado consentimento expreso. Débese manter á disposición do correspondente órgano auditor da
Seguridade Social o expediente ou a referencia que amparou a realización da consulta.

Os datos persoais que facilite a Seguridade Social non serán incorporados a ningún ficheiro ou base de
datos, nin serán obxecto de tratamento para finalidade distinta da que motivou a solicitude, compromiso este
do que debe ter coñecemento previo o interesado, nin poderán ser desviados a organismos ou entidades
non autorizados .

Os ficheiros informáticos que transmita ou proporcione á Seguridade Social, serán destruídos unha vez
finalizado o procedemento administrativo para o que foron solicitados.
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1.-Aceptación de finalidade

2.- Facultades de control

3. - Revisións

4.- Tratamento e arquivo das solicitudes e da información recibida
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5.- Xestión de usuarios:

6.- Consecuencias do uso anómalo da información cedida

Aentidade ou organismo que se dirixira á Seguridade Social para pedir datos que consten nos seus ficheiros
mediante este servizo, comprométese a :

Dispoñer de procedementos para a xestión dos seus usuarios, de forma que controle as altas, as baixas e
as modificacións de autorización de acceso aos servizos de cesión de datos da Seguridade Social

Dispoñer dunha relación actualizada dos usuarios

Comunicar calquera variación respecto das autorizacións de acceso aos servizos de cesión

Dispoñer de mecanismos de control de acceso que garantan que só as persoas autorizadas poden
acceder aos referidos servizos

Informar a todo o persoal autorizado para o acceso a tales servizos das responsabilidades que asume, do
feito de que a Seguridade Social almacena rastros de todos os accesos que se realicen e das medidas que
deberá aplicar para que realice o seu traballo nunhas condicións de seguridade axeitadas

En calquera momento, se se formulasen dúbidas sobre a corrección, a custodia ou a utilización da
información cedida, a Seguridade Social poderá solicitar as aclaracións ou a información complementaria
que considere precisa.

O organismo ou entidade cesionario declara que coñece e acepta expresamente que a Seguridade Social
poderá, en calquera momento e de forma unilateral, retirar a autorización para a solicitude de datos por
medio deste sistema se entendese que non se produciu a necesaria colaboración para a actividade auditora
ou se advirtise que se incumpriu calquera dos compromisos adquiridos neste documento.

Se, como consecuencia das actuacións de control ou auditoría ou por causa de denuncia ou comunicación,
se detectase calquera tipo de irregularidade relacionada coa utilización de datos, antecedentes, rexistros ou
informes con finalidade distinta a propia xestión que os motivou, abriranse de inmediato dilixencias co fin do
completo esclarecemento e, se é o caso, á esixencia de responsabilidades con traslado, se procede, á
autoridade xudicia
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Sinatura

Lugar

SINATURA DO RESPONSABLE DO ORGANISMO/ENTIDADE

Nome e apelidos:
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