




Deben identificarse axeitadamente os prezos dos produtos. 
 
ESCAPARATE: Deben poder verse sen necesidade de entrar no establecemento 
comercial . 
ESTANTERÍAS E INTERIOR: Deben poder coñecerse sen  precisar aclaración 
ningunha ao respecto. 
 
Deberán ser exhibidos mediante etiquetas fixadas sobre cada artigo, ou de 
calquera outro xeito que permita o seu coñecemento e do produto ao que se 
refire: 

• A venda de produtos de igual natureza, a un mesmo prezo e 
expostos de forma conxunta, permitirá a exhibición dun só anuncio 
que comprenda todos os produtos. 

 
• Cando se trate de produtos heteroxéneos pero vendidos en forma 

conxunta, o anuncio del prezo exposto expresará, como mínimo, o 
valor total do conxunto. 



Non procederá a esixencia ou 
cobro dun prezo superior ao 
anunciado para a venda de 
bens ou prestación dun servizo. 
 
Cando exista discordancia entre 
os prezos anunciados para un 
mesmo produto ou servizo, só 
poderá esixirse o menor deles. 





MEDIOS DE PAGO e 
DEVOLUCIONS 
Características 

Explicitar por escritoescrito e de forma visible,visible, na zona de caixa, 
os medios de pago admitidos e a posibilidade de 
devolución do produto 

No ticketticket  dede  compracompra  debe figurar a información anterior e 
o prazoprazo  para realizar a posible devolucióndevolución  

Si é admisible a 
devolución o comerciante  

elixe elixe entre: 

Reembolso 

Entrega dun 
vale sen 

caducidade 

Durante a promoción de vendas admitiránse os mesmos 
medios de pago 





EXISTENCIA DE FOLLAS OFICIAIS DE 
RECLAMACIÓN 

En todos os establecementos existirá, de modo permanente e 
perfectamente visible, un cartel colocado na zona de maior 
concorrencia de público no que figure de forma lexible a seguinte 
lenda, a lo menos nos idiomas galego, castelán e inglés. 



Con independencia da 
forma de presentación, as 
empresas deberán dar 
resposta axeitada ás 
reclamacións dos 
consumidores no prazo 
máis breve posible e, en 
todo caso, no prazo dun 
mes dende a presentación 
da reclamación 





CLÁUSULAS ABUSIVAS: 
 

“Ata fin de existencias…” 
“Salvo erro tipográfico…” 



INFORMACIÓN NECESARIA EN PUBLICIDADE: 
a) Nome, razón social e domicilio completo do empresario 
responsable da oferta comercial e, de ser o caso, nome,  razón 
social e dirección completa do empresario por cuxa conta actúa. 
 
b) As características esenciais do ben ou servizo 
c) O prezo final completo, incluidos os impuestos, desglosando,de 
ser o caso, o importe dos incrementos ou descontos que sexan de 
aplicación á oferta e aos gastos adicionais que se repercutan ao 
consumidor ou usuario. 
 
d) Os procedimientos de pago, prazos de entrega e execución do 
contrato e o sistema de tratamento das reclamacións 
 
e) De ser o caso, existencia do dereito de desistimento. 





  





RECOMENDACIONS 

Recoller os datos aos que teñamos acceso en formularios 
Incluir referencia á protección de datos en orzamentos, facturas.. 
No correo electrónico empregar unha coletilla de referencia á 
protección de datos 
Recabar sempre consentimento expreso para envíos de correos, 
wasap… 

- En virtude da LSI se o mail ten carácter comercial incluir a 
posibilidade de darse de baixa das comunicacións comerciais 

Prestar atención as fotos que empregamos nas redes sociais. 
previa.  
A partir dos 16 anos pódese prestar consentimetno válido 
PROVEEDORES: Provedores, proveedores de web, xestorías… tratan 
datos das vosas empresas e deben contar coa protección: incluilo en 
contrato. 
 



RECOMENDACIONS: Videovixiancia 

Colocar cartel visible da 
existencia de videovixiancia 
Non gravar en vía pública, só 
entrada. Tampouco en zonas de 
ocio. 
Revisar a que autorizamos á 
empresa 
Gardar as imaxes máximo 1 
mes agás infracción 
administrativa ou penal 



RECOMENDACIONS: Medidas de 
seguridade 

Evitar pantallas expostas a terceiros 
Coidado ao tirar documentos con datos persoais 
Almacenar documentos con datos persoais en lugares 
seguros. Facer copias de seguridade non no mesmo portátil 
Empregar antivirus en ordenadores e móvil. 
Empregar cifrado de datos en pasarelas de pago. 



RECOMENDACIONS: Traballadores 

Xestionar axeitadamente os curriculum 
Asinar cos empregados cláusulas de confidencialidade no tratamento dos 
datos aos que se teña acceso 
Establecer perfís de traballador se existen ferramentas de xestión 
Xestionar contas de usuario e contrasinais para correo corporativo e 
preservar intimidade. 



RECOMENDACIONS: Páxina web 

Que a páxina web conte con política de privacidade 
Incuir un aviso legal sinalando quen está detrás da páxina web 
14 días política de desistimento 
Determinar as zonas xeográficas de venda do produto 



https://www.youtube.com/watch?v=KUsYN8N
sKfw&feature=youtu.be 

RECOMENDACIONS: trámites 

Non hai xa que inscribir ficheiros,  senon ter 
unha boa xestión dos datos e poder 
documentala 
Notificar calquera ataque de datos ou 
brechas de seguridade a APD no prazo de 72 
hs 
 PROGRAMA FACILITA para comercios de 
risco baixo 




