Servizo de Axudas ao estudo, Bolsas e Prezos Públicos
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CONVOCATORIAS DE
BOLSAS
De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e
do Consello, de27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva
95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou "RXPD") e co disposto no artigo 11 da
Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais, informámoslle que os datos que vostede nos facilite na solicitude, serán tratados baixo
a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a presente convocatoria
de bolsas e amparados pola lei 38/2003 Xeral de Subvencións, Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia e LOU.
Coa súa participación neste convocatoria as persoas interesadas autorizan á Universidade de
Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia,
cando así se derive da natureza desta convocatoria de bolsas. Non obstante e co fin de previr
riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, dita circunstancia
deberá comunicala a persoa afectada coa maior celeridade posible á Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo ao teléfono 986 813419 ou ao enderezo electrónico igualdade@uvigo.es
Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e
serán conservados durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que
se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos.
Vostede está obrigado a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos
anteriores e, en caso de non facelo, as consecuencias serán o desistimento da solicitude.
Vostede ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso,
rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá
dereito a oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público
e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.
Devanditos dereitos poderá exercelos mediante solicitude dirixida ao Reitor da Universidade de
Vigo e presentada ante o rexistro da Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados
no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Campus
universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra).
Para mais información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
Igualmente poderá dirixir dita solicitude directamente ao Delegado de Protección de Datos do
responsable cuxa identidade e datos de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de
Dereito, Campus Universitario As Lagoas s/n, 32004, Ourense (España). Teléfono: 988 368 834.
Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal
Así mesmo, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de
Protección de Datos (AEPD).

