
                                                                                                                                            

 
 

  

AAVVIISSOO  DDEE  PPRRIIVVAACCIIDDAADD  

  

EEnn  ccuummpplliimmiieennttoo  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  eenn  
PPoosseessiióónn  ddee  PPaarrttiiccuullaarreess  ppuubblliiccaaddaa  eenn  eell  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  eell  ddííaa  55  ddee  JJuulliioo  ddee  
22001100  ((llaa  ““LLeeyy””)),,  ssee  eexxttiieennddee  eell  pprreesseennttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd..    

  

II..  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess..  

AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL,,  SS..AA  DDEE  CC..VV..,,  eemmpprreessaa  ddeeddiiccaaddaa  aa    llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  
sseerrvviicciiooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  pprrooggrraammaaddoo  ddee  ccaammiioonneess,,  ttaannttoo  pprreevveennttiivvoo  ccoommoo  ccoorrrreeccttiivvoo,,  ccoonn  
ddiirreecccciióónn  eenn    CCaallllee  RRííoo  NNiilloo  NNoo..  2233  CCooll..  CCuuaauuhhttéémmoocc,,  CC..PP..  0066550000,,  MMééxxiiccoo,,  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall;;    ppoorr  
mmeeddiioo  ddee  llaa  pprreesseennttee  hhaaccee  ddee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  sseerráánn  ttrraattaaddooss  
eessttrriiccttaammeennttee  ppaarraa  llooss  ffiinneess  qquuee  mmááss  aaddeellaannttee  ssee  sseeññaallaann..  

  

IIII..  DDaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess..  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  qquuee  sseerráánn  ttrraattaaddooss  ppoorr  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  
IINNTTEEGGRRAALL,,  SS..AA  DDEE  CC..VV..,,  ccoonnssiisstteenn  eenn  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ddeell  ttiittuullaarr,,  llaa  ccuuaall  ppuueeddee  
ccoommpprreennddeerr::  ssuu  nnoommbbrree  ccoommpplleettoo,,  ddiirreecccciióónn,,  nnúúmmeerrooss  ddee  tteellééffoonnoo,,  ddiirreecccciióónn  ddee  ccoorrrreeoo  
eelleeccttrróónniiccoo,,  lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  ddee  nnaacciimmiieennttoo,,  eennttrree  oottrraass  eessttrriiccttaammeennttee  iinnddiissppeennssaabblleess  ppaarraa  llooss  ffiinneess  
qquuee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssee  mmeenncciioonnaann..  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  qquuee  sseerráánn  ttrraattaaddooss  ppoorr  AASSOOBBEENNSS  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL,,  SS..AA  DDEE  CC..VV..,,  ccoonnssiisstteenn  eenn  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommoo  ddeennoommiinnaacciióónn  oo  rraazzóónn  
ssoocciiaall,,  ddaattooss  ddee  eessccrriittuurraa  ccoonnssttiittuuttiivvaa,,  ddaattooss  ddee  llaa  eessccrriittuurraa  qquuee  ccoonnttiieennee  eell  ppooddeerr  oottoorrggaaddoo  aa  
ffaavvoorr  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall,,  nnoommbbrree  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall,,  ddoommiicciilliioo,,  nnúúmmeerrooss  ddee  tteellééffoonnoo,,  
ddiirreecccciióónn  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo,,  ccuueennttaa  bbaannccaarriiaa  ppaarraa  ddeeppóóssiittooss,,  rreeggiissttrroo  ffeeddeerraall  ddee  
ccoonnttrriibbuuyyeenntteess  ,,  eennttrree  oottrraass  eessttrriiccttaammeennttee  iinnddiissppeennssaabblleess  ppaarraa  llooss  ffiinneess  qquuee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssee  
mmeenncciioonnaann..  

IIIIII..  FFiinnaalliiddaaddeess  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess..  

AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,  uuttiilliizzaarráá  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ssiinn  ffiinneess  ddee  
ddiivvuullggaacciióónn  oo  uuttiilliizzaacciióónn  ccoommeerrcciiaall,,  yy  sseerráá  úúnniiccaammeennttee  ppaarraa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ffiinneess::  

--  PPrroovveeeerr  sseerrvviicciiooss  yy  pprroodduuccttooss  rreeqquueerriiddooss;;  
--  IInnffoorrmmaarr  ssoobbrree  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss  oo  pprroodduuccttooss  qquuee  eessttéénn  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccoonnttrraattaaddoo  oo  

aaddqquuiirriiddoo  ppoorr  eell  cclliieennttee..  
--  DDaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  oobblliiggaacciioonneess  ccoonnttrraaííddaass  ccoonn  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess;;  
--  IInnffoorrmmaarr  ssoobbrree  ccaammbbiiooss  ddee  nnuueessttrrooss  pprroodduuccttooss  oo  sseerrvviicciiooss;;  
--  EEvvaalluuaarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo  yy  
--  RReeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  iinntteerrnnooss  ssoobbrree  hháábbiittooss  ddee  ccoonnssuummoo..    



                                                                                                                                            

 
 

  

  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass    FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  sseerráánn  gguuaarrddaaddooss  bbaajjoo  llaa  mmááss  eessttrriiccttaa  
ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  yy  nnoo  ssee  lleess  ppooddrráá  ddaarr  uunn  uussoo  ddiissttiinnttoo  aa  llooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss,,  ssaallvvoo  qquuee  mmeeddiiee  
uunn  ccaammbbiioo  eenn  eessttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd..  

UUnnaa  vveezz  qquuee  ssee  ccuummppllaa  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  
MMoorraalleess,,  ééssttooss  sseerráánn  bbllooqquueeaaddooss  ccoonn  eell  úúnniiccoo  pprrooppóóssiittoo  ddee  ddeetteerrmmiinnaarr  ppoossiibblleess  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  ssuu  ttrraattaammiieennttoo,,  hhaassttaa  eell  ppllaazzoo  ddee  pprreessccrriippcciióónn  lleeggaall  oo  
ccoonnttrraaccttuuaall  ddee  ééssttaass..  DDuurraannttee  ddiicchhoo  ppeerriiooddoo,,  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  nnoo  ppooddrráánn  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  
ttrraattaammiieennttoo  yy  ttrraannssccuurrrriiddoo  ééssttee,,  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  ssuu  ccaanncceellaacciióónn  eenn  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  qquuee  
ccoorrrreessppoonnddee..    

NNoo  oobbssttaannttee  lloo  aanntteerriioorr,,  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  oobbtteenniiddooss  mmeeddiiaannttee  
aallggúúnn  ccoonnccuurrssoo  oo  ccoottiizzaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  eessttaa  eemmpprreessaa  qquuee    nnoo  hhaayyaann  rreessuullttaaddoo  vviiaabblleess  ppaarraa  
ccoonnttrraattaarr  ccoonn  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,  sseerráánn  eelliimmiinnaaddooss  
iinnmmeeddiiaattaammeennttee  yy  nnoo  sseerráánn  ccoonnsseerrvvaaddooss  eenn  nniinngguunnaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  eessttaa  eemmpprreessaa..  

AAssíí  mmiissmmoo  llee  iinnffoorrmmaammooss  qquuee  ssuuss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  ppuueeddeenn  sseerr  
ttrraannssffeerriiddooss  yy  ttrraattaaddooss  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss,,  ppoorr  ppeerrssoonnaass  ddiissttiinnttaass  aa  eessttaa  eemmpprreessaa..  EEnn  eessttee  
sseennttiiddoo,,  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn  ppuueeddee  sseerr  ccoommppaarrttiiddaa  ccoonn  DDaaiimmlleerr  VVeehhííccuullooss  CCoommeerrcciiaalleess  MMééxxiiccoo  SS..  ddee  
RR..LL  ddee  CC..VV..  yy  MMeerrcceeddeess--BBeennzz  MMééxxiiccoo  SS..  ddee  RR..LL..  ddee  CC..VV..,,  ppaarraa  ffiinneess  eessttaaddííssttiiccooss  yy  ddee  eevvaalluuaacciióónn  
ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo..  

IIVV..  RReeccoolleecccciióónn  ddee  llooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess..  

PPaarraa  llaa  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  sseegguuiimmooss  ttooddooss  llooss  
pprriinncciippiiooss  qquuee  mmaarrccaa  llaa  LLeeyy  ccoommoo  llaa  lliicciittuudd,,  ccaalliiddaadd,,  ccoonnsseennttiimmiieennttoo,,  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ffiinnaalliiddaadd,,  
lleeaallttaadd,,  pprrooppoorrcciioonnaalliiddaadd  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..    

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  sseerráánn  rreeccaabbaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  ddeell  ttiittuullaarr  ddee  
ffoorrmmaa  ppeerrssoonnaall  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  oottrrooss  mmeeddiiooss  oo  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  tteeccnnoollooggííaa  lleeggaallmmeennttee  ppeerrmmiittiiddaa,,  
yyaa  sseeaa  mmeeddiiaannttee  nnuueessttrroo  ssiittiioo  ddee  iinntteerrnneett  oo  ssiisstteemmaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  vviinnccuullaaddooss  aa  llaa  eemmpprreessaa  oo  aa  
ttrraavvééss  ddee  oottrraass  ffuueenntteess  qquuee  eessttáánn  ppeerrmmiittiiddaass  ppoorr  llaa  lleeyy..    

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreecciibbiimmooss  yy  aallmmaacceennaammooss  ddee  nnuueessttrraass  ppáággiinnaass  ddee  iinntteerrnneett  ccuuaannddoo  uusstteedd  
iinntteerraaccttúúaa  eenn  nnuueessttrrooss  ssiittiiooss  wweebb,,  eess  pprriinncciippaallmmeennttee  iinnffoorrmmaacciióónn  ttééccnniiccaa  ccoommoo  ssuu  ddiirreecccciióónn  ddee  
pprroottooccoolloo  ddee  iinntteerrnneett,,  ssuu  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  eenn  llaa  ccoommppuuttaaddoorraa  yy  ssuu  ttiippoo  ddee  nnaavveeggaaddoorr,,  llaa  
ddiirreecccciióónn  ddee  uunn  ssiittiioo  wweebb  ddee  rreeffeerreenncciiaa,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  yy  llaa  rruuttaa  qquuee  ssiiggaa  dduurraannttee  ssuu  rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  
nnuueessttrroo  ppáággiinnaa  wweebb..  UUssaammooss  ““ccooookkiieess””  ppaarraa  rreeccoonnoocceerrlloo  ccuuaannddoo  uuttiilliiccee  oo  rreeggrreessee  aa  nnuueessttrrooss  
ssiittiiooss..  UUnnaa  ““ccooookkiiee””  eess  uunn  ppeeqquueeññoo  aarrcchhiivvoo  ddee  tteexxttoo  qquuee  uunn  ssiittiioo  wweebb  oo  eenn  uunn  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  
ppuueeddee  ssaallvvaarr  eenn  ssuu  nnaavveeggaaddoorr  yy  aallmmaacceennaarrlloo  eenn  ssuu  ddiissccoo  dduurroo..  UUsstteedd  ppuueeddee  eelleeggiirr  nnaavveeggaarr  eenn  
nnuueessttrrooss  ssiittiiooss  wweebb  ssiinn  aacceeppttaarr  llaass  ccooookkiieess..  LLaass  ccooookkiieess  nnooss  ppeerrmmiitteenn  rreeccoonnoocceerrlloo  ddee  ppáággiinnaa  eenn  
ppáággiinnaa,,  yy  rreessppaallddaann  ssuuss  ooppeerraacciioonneess  ccoonn  nnoossoottrrooss..    SSiinn  llaass  ccooookkiieess  hhaabbiilliittaaddaass,,  uusstteedd  ppooddrráá  
nnaavveeggaarr  eenn  nnuueessttrrooss  ssiittiiooss  wweebb;;  ppeerroo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  nnoo  ppuueeddaa  uuttiilliizzaarr  aallgguunnaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  
ddeell  ssiittiioo  wweebb..  SSee  rreeccaabbaa  eessttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  qquuee  llooss  ssiittiiooss  wweebb  ooppeerreenn  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  
eevvaalluuaarr  eell  uussoo  ddeell  ssiittiioo  wweebb  yy  aappooyyaarr  llaass  ccaammppaaññaass  pprroommoocciioonnaalleess..    

  



                                                                                                                                            

 
 

  

  

  

VV..  OOppcciioonneess  yy  mmeeddiiooss  ppaarraa  lliimmiittaarr  eell  uussoo  oo  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss::  

EEnn  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,  
aaddmmiinniissttrraattiivvaass,,  ttééccnniiccaass  yy  ffííssiiccaass  nneecceessaarriiaass  yy  ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  pprrootteeggeerr  ssuuss  ppeerrssoonnaalleess  
PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,    ccoonnttrraa  ddaaññoo,,  ppéérrddiiddaa,,  aalltteerraacciióónn,,  ddeessttrruucccciióónn,,  uussoo,,  aacccceessoo  oo  
ttrraattaammiieennttoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo..  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,  ssoonn  ssaallvvaagguuaarrddaaddooss  eenn  bbaasseess  ddee  ddaattooss  yy  
eeqquuiippooss  ddee  ccóómmppuuttoo  qquuee  ccuueennttaann  ccoonn  llaa  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  pprreevveenniirr  ffuuggaass  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn..  CCoonnttrroolleess  ddee  aacccceessoo  ffííssiiccoo  yy  llóóggiiccoo,,  ccoonnttrroolleess  aammbbiieennttaalleess,,  ssiisstteemmaass  ddee  pprrootteecccciióónn  
aannttii  vviirruuss  yy  ffiillttrraaddoo  wweebb  ssoonn  aallgguunnaass  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaa  sseegguurriiddaadd  
ddee  llooss  ddaattooss  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  SS..AA..  DDEE  
CC..VV..  

LLaass  hheerrrraammiieennttaass  ddee  sseegguurriiddaadd  iinnffoorrmmááttiiccaa  mmeenncciioonnaaddaass  eenn  eell  ppáárrrraaffoo  aanntteerriioorr  eessttáánn  aappooyyaaddaass  
ppoorr  uunnaa  ppoollííttiiccaa  iinntteerrnnaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  eexxpplliiccaa  aa  llooss  eemmpplleeaaddooss    llaass  
ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  qquuee  ddeebbeenn  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  aall  uuttiilliizzaarr  uunn  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  yy  eess  
rreeffoorrzzaaddaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee..    

PPaarraa  eelllloo,,  ssee  hhaacceenn  ddee  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  llaass  ooppcciioonneess  qquuee  uusstteedd  ttiieennee  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  llaa  lliimmiittaacciióónn  
ddeell  uussoo  oo  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  mmaatteerriiaall  ddee  eessttee  AAvviissoo::  

aa))  PPoorr  eessccrriittoo  eennvviiaaddoo  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ((eenn  eell  ddoommiicciilliioo  
sseeññaallaaddoo  eenn  eell  ppuunnttoo  VVII,,  oo  vvííaa  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddiirriiggiiddoo  aa  llaa  ddiirreecccciióónn::  
ccoonnddaaddoo@@aassoobbeennss..ccoomm..mmxx..  

bb))  VVííaa  tteelleeffóónniiccaa  ccoonn  eell  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  aall  tteellééffoonnoo  0011  ((5555))  
5555111166006600..  

VVII..  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess..  

EEll  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  eenn  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  
SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,  eess  eell  SSrr..  LLuuiiss  CCoonnddaaddoo  PPéérreezz;;  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  RRííoo  NNiilloo  ##2233  CCooll..  CCuuaauuhhttéémmoocc,,  
DDeell..  CCuuaauuhhttéémmoocc,,  CC..PP..  0066550000  eenn  MMééxxiiccoo,,  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall;;  eenn  hhoorraarriiooss  ddee  aatteenncciióónn  ddee  99::0000  aa  
1188::0000  hhrrss..,,  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess,,  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ccoonnddaaddoo@@aassoobbeennss..ccoomm..mmxx;;  tteell..  0011  ((5555))  
5555111166006600..  

VVIIII..  MMeeddiiooss  ppaarraa  eejjeerrcceerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aacccceessoo,,  rreeccttiiffiiccaacciióónn,,  ccaanncceellaacciióónn  uu  ooppoossiicciióónn,,  ddee  
ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eessttaa  LLeeyy..  

UUsstteedd  ppooddrráá  eejjeerrcceerr  ssuuss  ddeerreecchhooss  AARRCCOO  ((aacccceessoo,,  rreeccttiiffiiccaacciióónn,,  ccaanncceellaacciióónn  yy//uu  ooppoossiicciióónn))  
ccoonnttaaccttaannddoo  ddiirreeccttaammeennttee  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  vvííaa  ccoorrrreeoo  
eelleeccttrróónniiccoo::  ccoonnddaaddoo@@aassoobbeennss..ccoomm..mmxx  

LLaa  ssoolliicciittuudd  AARRCCOO  ddeebbeerráá  ccoonntteenneerr  yy  aaccoommppaaññaarr  lloo  qquuee  sseeññaallaa  llaa  LLeeyy  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  2299,,  ttaall  
ccoommoo::  

mailto:condado@asobens.com.mx�


                                                                                                                                            

 
 

  

  

  

  

••  EEll  nnoommbbrree  yy  ddoommiicciilliioo  ddeell  ttiittuullaarr  uu  oottrroo  mmeeddiioo  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrllee  llaa  rreessppuueessttaa  aa  ssuu  
ssoolliicciittuudd..  

••  LLooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  aaccrreeddiitteenn  ssuu  iiddeennttiiddaadd  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  lleeggaall  ddeell  
ttiittuullaarr..  

••  LLaa  ddeessccrriippcciióónn  ccllaarraa  yy  pprreecciissaa  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  rreessppeeccttoo  ddee  llooss  qquuee  ssee  bbuussccaa  
eejjeerrcceerr  aallgguunnoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  

••  CCuuaallqquuiieerr  oottrroo  eelleemmeennttoo  oo  ddooccuummeennttoo  qquuee  ffaacciilliittee  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  
aassíí  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ddooccuummeennttoo  qquuee  eexxiijjaa  llaa  lleeggiissllaacciióónn  vviiggeennttee  aall  mmoommeennttoo  ddee  llaa  
pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd..  

AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,    nnoo  eessttaarráá  oobblliiggaaddoo  aa  ccaanncceellaarr  llooss  
ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess  ccuuaannddoo;;  ssee  ttrraattee  ddee  aallgguunnoo  ddee  llooss  ssuuppuueessttooss  
eessttaabblleecciiddooss    eenn  llaa  LLeeyy,,  eennttrree  oottrraass  llaass  ssiigguuiieenntteess::  qquuee  ssee  rreeffiieerraa  aa  llaass  ppaarrtteess  ddee  uunn    ccoonnttrraattoo  
pprriivvaaddoo,,  ssoocciiaall  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  sseeaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccuummpplliimmiieennttoo;;  ddeebbaann  sseerr  
ttrraattaaddooss  ppoorr  ddiissppoossiicciióónn  lleeggaall;;  ssee  oobbssttaaccuulliiccee  aaccttuuaacciioonneess  jjuuddiicciiaalleess  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  vviinnccuullaaddaass  
aa  oobblliiggaacciioonneess  ffiissccaalleess,,  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ppeerrsseeccuucciióónn  ddee  ddeelliittooss  oo  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ssaanncciioonneess  
aaddmmiinniissttrraattiivvaass;;  sseeaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprrootteeggeerr  llooss  iinntteerreesseess  jjuurrííddiiccaammeennttee  ttuutteellaaddooss  ddeell  ttiittuullaarr;;  
sseeaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ccuummpplliirr  uunnaa  oobblliiggaacciióónn  lleeggaallmmeennttee  aaddqquuiirriiddaa  ppoorr  eell  ttiittuullaarr..    

PPaarraa  tteenneerr  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessppeeccttoo  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  AARRCCOO  ppuueeddee  ccoommuunniiccaarrssee  
ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  eell  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  TTrraattaammiieennttoo  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ccuuyyooss  ddaattooss  aappaarreecceenn  eenn  
eell  aappaarrttaaddoo  VVII  ddeell  pprreesseennttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd..  

VVIIIIII..  TTrraannssffeerreenncciiaass  ddee  ddaattooss  qquuee  ssee  eeffeeccttúúeenn..  

LLooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  PPeerrssoonnaass  FFííssiiccaass  yy//oo  MMoorraalleess,,    jjaammááss  sseerráánn  ddiivvuullggaaddooss  nnii  ccoommppaarrttiiddooss  
ccoonn  tteerrcceerrooss,,  eenn  eell  eenntteennddiiddoo  ddee  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  tteerrcceerroo  aa  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  ffoorrmmeenn  
ppaarrttee  ddeell  mmiissmmoo  ggrruuppoo  qquuee  AASSOOBBEENNSS  AASSIISSTTEENNCCIIAA  IINNTTEEGGRRAALL,,  SS..AA..  DDEE  CC..VV..,,  qquuee  rreeqquuiieerraann  
tteenneerr  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ppaarraa  llooss  ffiinneess  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss..  LLaa  úúnniiccaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ddaattooss  aa  
tteerrcceerrooss  sseerráá  eenn  ttooddoo  ccaassoo  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  oobblliiggaacciioonneess  lleeggaalleess  yy  ffiissccaalleess    qquuee  ddeerriivveenn  
ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccoommeerrcciiaall  ccoonn  eell  ttiittuullaarr  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  

PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  eell  ttiittuullaarr  aall  ddaarr  ssuu  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  aa  eessttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd,,  oo  bbiieenn  aall  nnoo  ooppoonneerrssee  
ddee  ffoorrmmaa  mmaanniiffiieessttaa  ddeennttrroo  ddeell  ppllaazzoo  ddee  1155  ddííaass  ((qquuiinnccee))  aa  ppaarrttiirr  ddee  qquuee  tteennggaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  
mmiissmmoo  aacceeppttaa  qquuee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  sseeaann  ttrraattaaddooss  ppaarraa  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  aanntteess  sseeññaallaaddaass..  



                                                                                                                                            

 
 

  

  

IIXX..  RReevvooccaacciióónn  

EEll  ttiittuullaarr  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ppooddrráá  rreevvooccaarr  ssuu  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  
ppeerrssoonnaalleess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  ddeebbiieennddoo,,  úúnniiccaammeennttee  ppaarraa  ttaalleess  eeffeeccttooss,,  eennvviiaarr  uunnaa  
ssoolliicciittuudd  ppoorr  eessccrriittoo  aall  EEnnccaarrggaaddoo  ddee  llooss  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  mmeennssaajjeerrííaa  aall  ddoommiicciilliioo  oo  
aall  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  VVII  ddeell  pprreesseennttee  AAvviissoo..  

  

TTeennddrreemmooss  uunn  ppllaazzoo  mmááxxiimmoo  ddee  2200  ddííaass  hháábbiilleess  ppaarraa  iinnffoorrmmaarrllee  ssoobbrree  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  ddee  llaa  
mmiissmmaa  yy  ssii  rreessuullttaa  pprroocceeddeennttee,,  ssee  hhaaggaa  eeffeeccttiivvaa  llaa  mmiissmmaa  ddeennttrroo  ddee  llooss  qquuiinnccee  ddííaass  hháábbiilleess  
ssiigguuiieenntteess  aa  llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee  ccoommuunniiccaa  llaa  rreessppuueessttaa  aall  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  qquuee  nnooss  
pprrooppoorrcciioonnee  ppaarraa  ttaalleess  eeffeeccttooss..  

  

XX..  CCoonnsseennttiimmiieennttoo  ddeell  TTiittuullaarr..  

CCoonnssiieennttoo  qquuee  mmiiss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  sseennssiibblleess  sseeaann  ttrraattaaddooss  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  ttéérrmmiinnooss  yy  
ccoonnddiicciioonneess  ddeell  pprreesseennttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd..  ______________  SSii  ________________  NNoo..  

  

NNoommbbrree  yy  FFiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ddeell  ttiittuullaarr))..  

  

XXII..  CCaammbbiiooss  aall  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd..  

NNooss  rreesseerrvvaammooss  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ccaammbbiiaarr  eessttee  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo..  LLaass  
mmooddiiffiiccaacciioonneess  eessttaarráánn  ddiissppoonniibblleess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  mmeeddiiooss::  ((ii))  aannuunncciiooss  vviissiibblleess  
eenn  nnuueessttrrooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ((rreecceeppcciióónn));;    ((iiii))  eenn  nnuueessttrraa  ppáággiinnaa  ddee  iinntteerrnneett  ((iiiiii))  oo  ssee  llaass  
hhaarreemmooss  lllleeggaarr  aall  úúllttiimmoo  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  qquuee  nnooss  hhaayyaa  pprrooppoorrcciioonnaaddoo..  

  

NNoo  sseerreemmooss  rreessppoonnssaabblleess  ssii  uusstteedd  nnoo  rreecciibbee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  ccaammbbiioo  eenn  eell  AAvviissoo  ddee  PPrriivvaacciiddaadd  
ssii  eexxiissttiieerree  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  ccoonn  ssuu  ccuueennttaa  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  oo  ddee  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ddaattooss  ppoorr  
iinntteerrnneett..    

  

FFeecchhaa  ddee  llaa  úúllttiimmaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  aall  pprreesseennttee  aavviissoo  ddee  pprriivvaacciiddaadd::  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001111..  

  


