
 

 
  

Información sobre o tratamento dos datos 
personais de UNIRISCO GALICIA SCR S.A. en 
relación coa canle SEPBLAC 

 

 
 
 

Emprendia – Campus Vida, 
Santiago de Compostela, 

A Coruña 15782, ES 
 

881 815 550 
 
 

canal.etico@unirisco.com 
 



 
 

2 

Información sobre o tratamento dos datos personais de 
UNIRISCO GALICIA SCR S.A. en relación coa canle SEPBLAC 
 

 
En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 679/2016 para a protección das persoas 
físicas no tratamento dos seus datos persoais e a libre circulación dos mesmos (en diante 
“RGPD”), da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento 
do terrorismo, e en aplicación da Directiva (UE) 2019/1937 Do Parlamento Europeo e do Consello 
do 23 de outubro de 2019 relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do 
Dereito da Unión sobre protección do confidente, infórmaselle de que os datos persoais que 
facilite a través da presente Canle  SEPBLAC, serán tratados de acordo coa seguinte información: 
 
RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 
 
De conformidade coa normativa de protección de datos de carácter persoal considérase como 
responsable de tratamento a UNIRISCO GALICIA SCR S.A. 
 
CATEGORIAS DE DATOS OBXECTO DE TRATAMENTO: 
 
Poderanse solicitar, no seu caso, as seguintes categorías de datos a través da Canle SEPBLAC 
de UNIRISCO GALICIA  SCR S.A.: 

§ Datos do Denunciante e Denunciado: datos identificativos, como nome e apelidos, 
datos de contacto; os datos relativos á relación laboral como cargo do empregado, no 
seu caso.  

§ Relación con UNIRISCO GALICIA SCR S.A. do Denunciante. 
§ Feitos comunicados, que poden conter datos persoais.  
§ Documentación que probe os feitos denunciados, que poden conter datos persoais. 

 
DATOS DE TERCEIROS DENUNCIADOS: 
 
Informámoslle de que para os efectos dos establecido no  RGPD e na Lei 10/2010, do 28 de abril, 
de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, os datos comunicados 
mediante esta canle non serán comunicados a terceiros alleos á entidade. A información recibida 
trasladarase á Canle do Servizo Executivo da Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais e 
Infraccións Monetarias para os efectos determinados na Lei 10/2010, cuxo tratamento de datos 
persoais pode consultarse na seguinte ligazón:https://www.sepblac.es/es/proteccion-de-datos/   
 
FINALIDADE E BASES QUE LEXITIMAN O TRATAMENTO: 
 
Os datos serán tratados para os efectos de detectar, investigar e avaliar os feitos denunciados 
en virtude da Lei 10/2010, do 28 de abril e coa finalidade de dar cumprimento ao art. 26 bis da 
mesma. Polo que a base que lexitima o tratamento será o deber de cumprimento dunha 
obrigación legal, a existencia dun interese público en previr e actuar fronte a infraccións da 
lexislación aplicable e noutros supostos, a relación contractual ou o interese lexítimo que 
UNIRISCO GALICIA SCR S.A. ten en virtude do establecido na mencionada Lei 10/2010, do 28 de 
abril, de prevención do branqueo de capitais.  
 
Os feitos ou actuacións denunciados terán que ter unha vinculación efectiva coa relación laboral, 
comercial ou profesional que vincule ao Denunciado directamente con UNIRISCO GALICIA SCR 
S.A. e deben atoparse dentro dos posibles incumprimentos da Lei 10/2010. 
 
CONSERVACIÓN: 
 
Os datos persoais solicitados a través da Canle SEPBLAC de UNIRISCO GALICIA SCR S.A. 
conservaranse unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de 
iniciar unha investigación sobre os feitos comunicados e trasladarllos ao  SEPBLAC, que poderá 
prolongarse durante un máximo dun (1) mes desde o rexistro da Comunicación. Con todo, no 
caso de que fose necesario tratar os datos persoais durante máis tempo para continuar a 
investigación a nivel interno ou porque se exerciten accións legais, os datos conservaranse en 
tanto sexa necesario para concluír a investigación ou para o exercicio de accións por parte de 
UNIRISCO GALICIA SCR S.A. nos procedementos xudiciais correspondentes. Os datos persoais 
relativos a Comunicacións que non sexan necesarios para o desenvolvemento da investigación 
e/ou non sexan obxecto de investigación, suprimiranse sen demora, con excepción da súa posta 
ao dispor das Administracións Públicas ou Órganos Xurisdicionais, no caso de que puidesen ser 
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necesarios para a atención de posibles responsabilidades durante os períodos de prescrición 
correspondentes. Tras iso, procederase á supresión física dos datos. 
 
Transcorrido o prazo dun (1) mes desde a comunicación realizada e no caso de que o 
procedemento de investigación finalizase, os datos persoais relacionados co feito denunciado 
suprimiranse, procedéndose á  anonimización dos mesmos, sen prexuízo do oportuno traslado 
que puidese realizarse ao Servizo Executivo da Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais 
e Infraccións Monetarias para os efectos determinados na Lei 10/2010. 
 
INTERVENIENTES NO TRATAMENTO: 
 
Para cumprir coas finalidades do tratamento, UNIRISCO GALICIA  SCR S.A. dará acceso aos datos 
persoais a (i) Servizo Executivo da Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais e Infraccións 
Monetarias para os efectos determinados na Lei 10/2010 (ii) prestadores de servizo, tales como 
asesores e colaboradores externos que presten soporte na xestión ou, no seu caso, investigación 
das Comunicacións recibidas a través da Canle  SEPBLAC, e (iii) potencialmente, no caso de que 
sexa necesario levar a cabo medidas de actuación como consecuencia da investigación, a 
aquelas áreas/departamentos de UNIRISCO GALICIA  SCR S.A.. relevantes para a investigación e 
as posibles medidas a tomar con respecto ao feito denunciado. Igualmente, os datos poderán 
ser obxecto de cesión aos Xuíces e Tribunais, Ministerio Fiscal ou ás Administracións Públicas 
competentes como consecuencia da investigación que se poida poñer en marcha. 
 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS: 
 
Non se realizarán transferencias internacionais de datos por parte de UNIRISCO GALICIA SCR 
S.A. 
 
DEREITOS DO INTERESADO: 
 
En virtude do establecido no art. 26 bis 2 da Lei 10/2010 recoñécense e protexen os dereitos 
establecidos na normativa de protección de datos de carácter persoal para os sistemas de 
información de denuncias internas, segundo o establecido no art 24 da LOPD.  
 
Expresamente informámoslle de que, para os efectos do exercicio dos dereitos de acceso, 
rectificación, supresión e oposición previstos no  RGPD e da mencionada LOPD, informámoslle 
de que segundo o artigo 32 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais 
e do financiamento do terrorismo, non son de aplicación o exercicio destes dereitos  aos ficheiros 
e tratamentos de datos de carácter persoal creados e xestionados polo  Sepblac para o 
cumprimento das funcións que lle outorga dita Lei, as normas contidas no  RGPD e na LOPD 
referidas ao exercicio dos mencionados dereitos. En caso de exercicio dos citados dereitos polo 
interesado, o  Sepblac limitarase a poñer de manifesto o disposto neste artigo. Tampouco será 
de aplicación aos devanditos ficheiros a obrigación de información prevista no artigo 14 do  RGPD 
e 11.3 da LOPD. 
 


