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REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO
Normativa aplicable:RXPD. Artigo 30 Rexistro das actividades de tratamento

1

INFORMACIÓN SOBRE O RESPONSABLE DE TRATAMENTO
Organización responsable:
Datos
de
responsable

Corresponde
DPD

2

contacto

designación

do

de

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S. M. E.,
S. A. (SELAE)
C/Poeta Joan Maragall, 53. 28020 (Madrid).
Teléfono 900 11 23 13/ 91 348 91 00.
Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, T. 28078, F. 202,
S. 8.ª, H. M-505970
NIF A-86171964
Si

INFORMACIÓN SOBRE O DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Delegado de Protección de
Datos
Datos de contacto do DPD

C/Poeta Joan Maragall, 53. 28020 (Madrid).
Atención Oficina de Protección de Datos
Teléfono 900 11 23 13/ 91 348 91 00.
Contacto electrónico externo:
- Formulario web:
https://www.selae.es/es/web-corporativa/contactoproteccion-datos
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3

TRATAMENTOS
3.1

LISTA DE TRATAMENTOS CON FINALIDADES

Designación
do
tratamento
«Clientes
usuarios»

e

Finalidade do tratamento

Os DP de clientes e usuarios trátanse para prestar os servizos de SELAE e tramitar a relación co público xeral.
Isto implica satisfacer obrigas empresariais de cumprimento, dentro do marco legal, e das actividades empresariais
de xestión de SELAE, necesarias para a correcta provisión do servizo e a súa mellora, e o exercicio de defensa de
intereses de SELAE; quedan incluídos o goberno, dirección, xestión, seguimento, supervisión e auditoría do servizo,
que envolven a análise estatística agregada, mellora dos procesos, protección da información e o cumprimento coa
normativa, entre elas, coa de protección de datos persoais; sempre con respecto pola debida confidencialidade, a
privacidade e os principios de minimización de datos, e estes serán pseudonimizados ou anonimizados cando for
viable, logo que for viable.

Subtratamento

Finalidade do subtratamento

Clientes: clientes inscritos

Os DP (dos INSCRITOS na Plataforma Dixital do Xogo, PDX, de SELAE) trátanse para
formalizar a relación entre as partes e fornecer os servizos asociados á PDX (web e
app), inclusive a participación nos xogos en liña de SELAE.
Os datos dos inscritos que participen activamente na PDX trátanse conforme as
indicacións do RD 958/2020, en concreto, cinxíndose aos artigos 34 e 35 do Real
Decreto de comunicacións comerciais das actividades do xogo para:

•
•

a) detectar comportamentos de risco, tratamento efectuado para cumprir
co RD e para detectar comportamentos de risco
b) accións pendentes de acometer para inscritos para os cales se
detectasen comportamentos de risco.

Clientes: Solicitantes e
reclamacións

Os DP (de SOLICITANTES e reclamacións) trátanse para tramitar a solicitude que
efectúen os reclamantes de premios nos puntos de venda, ou as reclamacións
presentadas nas delegacións comerciais ou na propia SELAE, relacionadas co xogo.

Clientes: premiados maiores

Os DP (de PREMIADOS MAIORES ou dos seus representantes) trátanse para pagar
ás persoas físicas que gañaron un premio maior, suxeitos a gravame especial ou a
outra obriga de identificación segundo a normativa vixente, así como aos titulares
reais, no caso das persoas xurídicas.

Clientes: Grupos peñistas

Os DP dos grupos coñécense no momento de reclamar premios maiores; é, daquela,
cando son identificados por parte de SELAE e se xestiona o pagamento de premios
correspondente.

Usuarios

Os DP (de USUARIOS) trátanse para tramitar a relación de SELAE co público
(inclusive peticións de información, queixas, suxestións e felicitacións, quer por
medios presenciais, quer telemáticos), ben como as visitas web/app.
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Designación
do
tratamento

Finalidade do tratamento

«Análise de Os DP trátanse para xerar información agregada (non individualizada), relatorios de tipo operativo, que permita mellorar
datos e cadro a xestión de SELAE, quer nos seus aspectos comerciais, quer nos organizativos e de nivel de satisfacción, ben para o
de mandos»
Cliente como, ben para os puntos de venda.
Amais, nalgún caso poden efectuarse relatorios baixo demanda onde se poida identificar o punto de venda

Isto implica satisfacer obrigas empresariais de cumprimento, dentro do marco legal, e das actividades empresariais de
xestión de SELAE, necesarias para a correcta provisión do servizo e a súa mellora, e o exercicio de defensa de intereses
de SELAE; quedan incluídos o goberno, dirección, xestión, seguimento, supervisión e auditoría do servizo, que envolven
a análise estatística agregada, mellora dos procesos, protección da información e o cumprimento coa normativa, entre
elas, coa de protección de datos persoais; sempre con respecto pola debida confidencialidade, a privacidade e os
principios de minimización de datos, e estes serán pseudonimizados ou anonimizados cando for viable, logo que for
viable.
«Dereitos dos Os DP (dos interesados) trátanse para tramitar as súas peticións de exercicios dos seus dereitos de protección de
interesados» datos, así como reclamacións perante a AEPD.
Isto implica satisfacer obrigas empresariais de cumprimento, dentro do marco legal, e das actividades empresariais de
xestión de SELAE, necesarias para a correcta provisión do servizo e a súa mellora, e o exercicio de defensa de intereses
de SELAE; quedan incluídos o goberno, dirección, xestión, seguimento, supervisión e auditoría do servizo, que envolven
a análise estatística agregada, mellora dos procesos, protección da información e o cumprimento coa normativa, entre
elas, coa de protección de datos persoais; sempre con respecto pola debida confidencialidade, a privacidade e os
principios de minimización de datos, e estes serán pseudonimizados ou anonimizados cando for viable, logo que for
viable.
«Promocións, Os DP (de participantes en promocións) trátanse para a súa participación na promoción. Os DP (de receptores de
comunicación publicidade e información) para remitir publicidade e prospección comercial sobre os produtos e servizos de SELAE,
comercial
e previo consentimento, ou non, oposición, de ser o caso, e a difusión de comunicacións comerciais
campañas
publicitarias»
Finalidades por subtratamento

Promocións comerciais
Son accións, normalmente orientadas aos xogos concretos de SELAE, e baseadas en Internet, onde quen se inscriba
voluntariamente pode gañar premios. Son puntuais adoito (aínda que poden estar enmarcadas nun motivo máis
duradeiro no tempo), de duración limitada e aí úsanse, xeralmente, datos persoais co único fin do desenvolvemento da
promoción, inclusive a determinación do(s) gañador(es) e a entrega do premio ao seu gañador, e accións comerciais
asociadas (tal como a difusión da foto do gañador ou outras accións), e non se tratarán posteriormente con outro fin.
Operan segundo estipulan as correspondentes bases legais (BBLL).
Campañas publicitarias
SELAE desenvolve numerosas iniciativas de campañas publicitarias non singularizadas por destinatario, quer nos medios
tradicionais, quer en Internet, ben en medios propios (webs de SELAE), ben nos contratados. Alí, aparecen persoas
acotío (imaxe/voz/vídeo) e, daquela, implican o tratamento dos datos persoais deles, na súa calidade de actores e
intérpretes. No caso de se desenvolveren accións publicitarias singularizadas por destinatario, habería de se
instrumentar o subtratamento correspondente.
Prospección comercial
SELAE leva a cabo a comunicación comercial para os usuarios que participen nas promocións e pode ser a través das
páxinas web propias de SELAE ou desenvolvidas por terceiros, con independencia da forma de se adscribir á promoción.
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Designación
do
tratamento

Finalidade do tratamento
Todoisto comprende satisfacer obrigas empresariais de cumprimento, dentro do marco legal, e das actividades
empresariais de xestión de SELAE necesarias para a correcta provisión do servizo e a súa mellora, e o exercicio de
defensa de intereses de SELAE; quedan incluídos o goberno, dirección, xestión, seguimento, supervisión e auditoría do
servizo, que envolven a análise estatística agregada, mellora dos procesos, protección da información e o cumprimento
coa normativa, entre elas, coa de protección de datos persoais; sempre con respecto pola debida confidencialidade, a
privacidade e os principios de minimización de datos, e estes serán pseudonimizados ou anonimizados cando for viable,
logo que for viable.

Designación do
tratamento

Clientes e
público en xeral

Empregados

Persoal de
empresas
colaboradoras e
equivalentes

Rede comercial

Conselleiros

«Clientes e usuarios»

X

-

-

-

-

«Análise de datos e
cadro de mandos»

X

X

X

X

X

«Dereitos dos
interesados»

X

X

X

X

X

«Promocións,
comunicación comercial
e campañas
publicitarias»

X

-

-

X

-

Representantes
legais de
interesados con
quen se entre en
conflito

X
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3.2

TÁBOAS DESCRITIVAS DO REXISTRO DE ACTIVIDADES DO TRATAMENTO

Clientes e usuarios
Clientes e usuarios
Contractual vía Contrato do Xogo para clientes inscritos

Bases legais

Interese lexítimo para responder as consultas do público xeral ou dos visitantes das páxinas web
Consentimento no caso do uso de Cookies dos visitantes das páxinas WEB de SELAE.
Cumprimento legal: identificación dos premiados maiores e prohibición do xogo por estar no RXIAX
Detección e accións relativas ao comportamento do risco do xogo, de conformidade co RD 958/2020,
artigos 34 e 35
Clientes (persoas con relación comercial):
•

Persoas físicas INSCRITAS NA PDX (Plataforma Dixital do Xogo) de SELAE:
www.loteriasyapuestas.es
As app asociadas: poden encontrar descrición en https://www.loteriasyapuestas.es/es/appselae

•
•
•

Principais
(categorías de)
colectivos de
interesados

Persoas físicas ou representantes de persoas xurídicas participantes en grupos (PEÑISTAS).
Persoas físicas ou representantes de persoas xurídicas PREMIADAS MAIORES, ás cales se aboase premios
iguais ou superiores aos designados como maiores;
Persoas físicas ou representantes de persoas xurídicas SOLICITANTES que se identifican na Rede Comercial,
para solicitaren o pagamento de premios con soportes deteriorados ou inexistentes, ou calquera outra
reclamación ou xestión (por exemplo, certificacións de compras ou de premios, ou calquera outra solicitude
de atención, sexa queixa, reclamación, solicitude ou felicitación).

Usuarios (persoas usuarias dos servizos de SELAE que non requiran inscrición):
• VISITANTES VIRTUAIS (nas web/app informativas de SELAE)
• PÚBLICO, persoas físicas que usan o servizo de Atención ao Público (CAU) de SELAE: de forma PRESENCIAL (nas
dependencias de SELAE) ou REMOTA: telefonicamente ou mediante correo electrónico, ou nos puntos de venda, ou calquera
outra canle que SELAE poña en funcionamento.

INSCRITOS NA PLATAFORMA DIXITAL DO XOGO (negro, verde ou azul)
Para o caso de GRUPOS e PREMIADOS MAIORES datos en verde ou azul
No caso de datos persoais de solicitantes, só en cor azul.
Finalmente, para distinguir o subtratamento de riscos do xogo relacionado co RD
958/2020, cor ouro
Categorías de
datos persoais
Recollidos/tratado
s

Identificadores Nome e apelidos; DNI/TIE; NIF/NIE; nacionalidade; país de residencia; enderezo
postal do domicilio particular; código postal, provincia, teléfono particular;
correo electrónico particular; sinatura; enderezos IP+tempo; cookies;
Situación
persoal

Data de nacemento/ xénero; vivo/falecido

Físicos

Fotografías (do DNI); vídeos; ou audios de voz; sinatura;

Económicofinanceiro
laborais

Datos bancarios (se os comunicou); token da tarxeta de crédito (se a utiliza);
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Clientes e usuarios
Circunstancias
persoais

Datos de participación nos xogos (boletos, texto da reclamación, etc.), Premios
obtidos, punto de venda asociado, idioma das notificacións
PlayerID asociado, B-ID asociado, Estado de bloqueo/Histórico estados RXIAX (só
si/non está e data/hora da comprobación) (é un dato cedido pola DXOX, non
obtido do interesado

INSCRITOS
SUBTRATAMENTO COMPORTAMENTOS DE RISCO
NO XOGO

Administración tributaria, outros organismos da
administración pública, Dirección Xeral de Ordenación do
Xogo, forzas e corpos de seguridade, bancos, caixas de
aforros e caixas rurais, administración pública con
competencia na materia, avogados, procuradores, xulgados
e tribunais.
Cesión interna para o tratamento de PBC

GRUPOS PEÑISTAS

Administración tributaria, outros organismos da
administración pública, Dirección Xeral de Ordenación do
Xogo, forzas e corpos de seguridade, bancos, caixas de
aforros e caixas rurais, administración pública con
competencia na materia, avogados, procuradores, xulgados
e tribunais.

Categorías de
destinatarios
nacionais,
transfronteirizos,
terceiros países e
organizacións
internacionais

Cesión interna para o tratamento de prevención de
branqueo de capitais
PREMIADOS MAIORES

Administración tributaria e provincias fiscais, outros
órganos da administración pública, Dirección Xeral da
Ordenación do Xogo, administración pública con
competencia na materia
Cesión interna para o tratamento de PBC

SOLICITANTES

FNMT (Fábrica Nacional da Moeda e do Timbre)

VISITANTES VIRTUAIS

Non se aplica

Prazos de conservación
(ata fin promoción comercial/ 5 anos PBC1/ 6 anos pola Lei do
Xogo/10 anos PBC2...)
Clientes: Inscritos

Cando un participante se dá de baixa na web do xogo de SELAE de
forma definitiva, cumprindo cos requisitos necesarios: non ter cartos
na lotobolsa, non ter activa ningunha aposta, etc., os seus datos
pasan a bloquearse por un período de 10 anos, por cumprimento cos
requisitos da Lei do Xogo, e automaticamente cancélase o contrato
de xogo. Isto non impide que o interesado se poida volver rexistrar e
aceptar, novamente, o contrato do xogo.

Clientes: comportamento
de risco no xogo

Cando un participante se dá de baixa na web do xogo de SELAE de
forma definitiva, cumprindo cos requisitos necesarios: non ter cartos
na lotobolsa, non ter activa ningunha aposta, etc. proponse 1 ano
por limitar o prazo do perfil efectuado

Prazos previstos
para a supresión

Clientes: Solicitantes e
reclamacións

6 anos
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Clientes e usuarios
Clientes: premiados
maiores

10 anos

Clientes: Grupos peñistas

10 anos

Usuarios:
Medidas de
seguridade
aplicadas

2 anos

SELAE conta con certificados vixentes por entidades acreditadas de cumprimento co estándar de sistemas de
xestión de seguridade da información ISO/IEC 27001 e WLA, que abrangue toda a organización. O Sistema de
Xestión da Seguridade documenta todos os procesos organizativos e tecnolóxicos de autorización, control de
acceso, protección da confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.
Adicionalmente, aplícanse as medidas correspondentes ao Nivel Básico e Medio do RD 1720/2007.
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Análise de datos e cadros de mandos
Análise de datos e cadros de mandos
Interese lexítimo e contractual
Bases legais

Principais
(categorías de)
colectivos de
interesados

Análise de datos
e cadro de
mandos

Clientes e
público en
xeral

Empregados

Rede comercial

Persoal de
empresas
colaboradoras e
equivalentes

X

X

X

X

Categorías de
datos persoais

Datos bancarios; xeolocalización;

Recollidos/tratados

Datos de participación nos xogos

Categorías de
destinatarios

Non se aplican

Prazos previstos
para a supresión

Medidas de
seguridade
aplicadas

Actividades e negocios, licenzas comerciais. Ingresos,

Relatorios:
En principio, a información xerada nos relatorios sen información identificadora non se destrúe, tampouco os
cadros de mandos.
Enquisas: indefinido, dado que non inclúen datos identificadores.
Información extraída de SIXILO e pseudonimizada: 5 anos tras a extinción do contrato co punto de venda
SELAE conta con certificados vixentes por entidades acreditadas de cumprimento co estándar de sistemas de
xestión de seguridade da información ISO/IEC 27001 e WLA, que abrangue toda a organización. O Sistema de
Xestión da Seguridade documenta todos os procesos organizativos e tecnolóxicos de autorización, control de
acceso, protección da confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.
Amais, aplícanse as medidas correspondentes ao Nivel Medio do RD 1720/2007.
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Dereitos dos interesados
Dereitos dos interesados
Bases legais

Principais
(categorías de)
colectivos de
interesados

Categorías de datos
persoais

Obrigas legais de protección de datos, Regulamento xeral de protección de datos, Lei orgánica de protección
de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, e disposicións concordantes relativas a asistir os
dereitos dos interesados
Clientes e
público en
xeral

Empregados

Rede
comercial

Persoal de empresas
colaboradoras e
equivalentes

Representantes de
empresas ou
particulares sobre
quen se atenden
dereitos

X

X

X

X

X

CATEGORÍA DE DATOS PERSOAIS

DATOS PERSOAIS

Identificadores

Nome e apelidos; DNI/TIE; NIF/NIE; enderezo postal
do domicilio particular; correo electrónico particular;
sinatura

Físicos

sinatura;

Recollidos/Tratados

Categorías de
destinatarios
nacionais,

Á AEPD (Axencia Española de Protección de Datos), no caso de requirimento ou solicitude de información por
parte deste organismo regulador.
Aos posibles representantes dos interesados que desexaren exercer un dereito
No caso de resposta por correo postal, cesión a Correos dos datos necesarios para remisión da carta.

Prazos previstos
para a supresión

Medidas de
seguridade
aplicadas

Conservaranse durante o tempo de prescrición das infraccións moi graves (3 anos), logo da finalización do
prazo de 1 mes, contado desde a recepción da solicitude de exercicio de dereitos
SELAE conta con certificados vixentes, por entidades acreditadas, de cumprimento co estándar de sistemas
de xestión da seguridade da información ISO/IEC 27001 e WLA, que abrangue toda a organización. O Sistema
de Xestión da Seguridade documenta todos os procesos organizativos e tecnolóxicos de autorización, control
de acceso, protección da confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.
Adicionalmente, aplícanse as medidas correspondentes ao Nivel Básico do RD 1720/2007.
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Promocións, comunicación comercial e campañas publicitarias
Promocións, comunicación comercial e campañas publicitarias
No caso de:
Bases legais

Promocións comerciais: a lexitimidade do tratamento é de tipo contractual
Comunicacións comerciais: baseadas no consentimento do interesado ou na aceptación das bases da promoción
Campañas publicitarias: Contractual relacionada con actores e contratos con axencias

Principais
(categorías
de) colectivos
de
interesados

Categorías de
datos persoais
Recollidos/tra
tados
Categorías de
destinatarios
nacionais,
transfronteiriz
os, terceiros
países e
organizacións
internacionais

Clientes e público en
xeral

Empregados

Rede comercial

Persoal de empresas
colaboradoras e
equivalentes

Promocións
comerciais

Participantes e
gañadores en
promocións

-

-

-

Comunicación
comercial

Clientes adscritos nas
promocións comerciais

-

-

Campañas
publicitarias

-

-

Actores

-

Identificadores Nome e apelidos; DNI/TIE; NIF/NIE; nacionalidade; enderezo do DNI,
teléfono particular; correo electrónico particular; perfil da rede social
Situación
persoal

idade;

Realízanse cesións das imaxes e vídeos obtidos por SELAE, en calidade de cesionaria do contido de anuncios e
campañas publicitarias ás axencias de medios para que xestionen a difusión na televisión, na radio, na prensa e nas
redes sociais...

Prazos de conservación
(ata fin promoción comercial/ 5 anos PBC1/ 6 anos pola Lei do
Xogo/10 anos PBC2...)
Prazos
previstos para
a supresión

Medidas de
seguridade
aplicadas

Promocións
comerciais:

Período durante o cal está vixente a promoción concreta e un período
prudencial para atender posibles queixas ou reclamacións relacionadas coa
promoción. Durante este período prudencial non se emiten comunicacións
comerciais.

Comunicacións

Período durante o cal está vixente a promoción concreta

Campañas
publicitarias:

Segundo o contrato para campañas publicitarias

SELAE conta con certificados vixentes por entidades acreditadas de cumprimento co estándar de sistemas de xestión
de seguridade da información ISO/IEC 27001 e WLA, que abrangue toda a organización. O Sistema de Xestión da
Seguridade documenta todos os procesos organizativos e tecnolóxicos de autorización, control de acceso, protección
da confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información.
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Promocións, comunicación comercial e campañas publicitarias
Adicionalmente, aplícanse as medidas correspondentes ao Nivel Básico do RD 1720/2007.
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4 ANEXO NORMATIVO
Artigo 30. Rexistro das actividades de tratamento
1. Cada responsable e, de ser o caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de
tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade. O devandito rexistro deberá conter toda a
información indicada a seguir:
a) o nome e mais os datos de contacto do responsable e, de ser o caso, do corresponsable, do
representante do responsable, e do delegado de protección de datos;
b) os fins do tratamento;
c) unha descrición das categorías de interesados e das categorías de datos persoais;
d) as categorías de destinatarios a quen se comunicaron ou comunicarán os datos persoais,
inclusive os destinatarios en terceiros países ou organizacións internacionais;
e) de ser o caso, as transferencias de datos persoais para un terceiro país ou unha organización
internacional, inclusive a identificación do devandito terceiro país ou organización internacional
e, no caso das transferencias indicadas no artigo 49, apartado 1, parágrafo segundo, a
documentación de garantías adecuadas;
f) cando for posible, os prazos previstos para suprimir as diferentes categorías de datos;
g) cando for posible, unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade á
cal se refire o artigo 32, apartado 1.
2. Cada encargado e, de ser o caso, o representante do encargado, levará un rexistro de todas as
categorías de actividades de tratamento efectuadas por conta dun responsable que conteña:
a) o nome e os datos de contacto do(s) encargado(s) e de cada responsable por conta de quen
actúe o encargado, e, de ser o caso, do representante do responsable ou do encargado, e do
delegado de protección de datos;
b) as categorías de tratamentos efectuados por conta de cada responsable;
c) de ser o caso, as transferencias de datos persoais para un terceiro país ou organización
internacional, inclusive a identificación do devandito terceiro país ou organización internacional
e, e no caso das transferencias indicadas no artigo 49, apartado 1, parágrafo segundo, a
documentación de garantías adecuadas;
d) cando for posible, unha descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade ás
cales se refire o artigo 30, apartado 1.
3. Os rexistros aos cales se refiren os apartados 1 e 2 constarán por escrito, inclusive en formato
electrónico.
4. O responsable ou encargado do tratamento e, de ser o caso, o representante do responsable ou do
encargado porán o rexistro á disposición da autoridade de control que o solicitar.
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5. As obrigas indicadas nos apartados 1 e 2 non se aplicarán a ningunha empresa nin organización que
empregue menos de 250 persoas, agás se o tratamento que realice poida implicar un risco para os
dereitos e as liberdades dos interesados, se non é ocasional, ou inclúa categorías especiais de datos
persoais indicadas no artigo 9, apartado 1, ou datos persoais relativos a condenas e infraccións penais,
referidas no artigo 10.
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