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ACTIVIDADE DE 
TRATAMENTO Órganos de goberno e representación 

Responsable do 
Tratamento 

Universidade de Vigo - CIF Q8650002B 
Campus universitario Lagoas-Marcosende s/n 
Edificio Exeria 
36310  Vigo (Pontevedra) 
+34 986 812 000 
informacion@uvigo.gal  
https://www.uvigo.gal/ 

Delegada de Protección 
de Datos 

Ana Garriga Domínguez 
Facultade de Dereito 
Campus universitario As Lagoas s/n 
32004 Ourense 
+34 988 368 834 
dpd@uvigo.gal 

Finalidade 

Organización das convocatorias do Consello de Goberno, do Claustro 
Universitario, do Consello de Campus de Pontevedra, do Consello de 
Campus de Ourense, das Xuntas de centro, dos Consello de departamento, 
das comisións universitarias de igualdade, calidade, electoral e de 
reclamacións e doutras comisións universitarias. 
Recepción, compilación, depósito, custodia e certificación das actas destes 
órganos colexiados. 
Garantía da publicidade dos acordos. 
Control das asistencias a estes órganos colexiados e xestión das 
xustificacións de gasto. 
Custodia das gravacións audiovisuais, videoconferencias/audios, 
documentos electrónicos e non electrónicos destes órganos colexiados. 

Lexitimación 

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1c) Tratamento 
necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable 
do tratamento. 
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime do sector público. 
Estatutos da Universidade de Vigo. 

Interesados 

Persoal docente e investigador 
Persoal de administración e servizos 
Persoal investigador 
Estudantes 
Representantes do Consello Social non pertencentes á comunidade 
universitaria 

Categorías de datos 

Datos de identidade: nome e apelidos, DNI/NIF/Tarxeta Universitaria 
Intelixente/Pasaporte, número de rexistro de persoal, enderezo postal, 
enderezo electrónico, teléfono, sinatura/pegada, sinatura electrónica 
Datos académicos e profesionais: formación académica, situación laboral. 
Datos especiais: representante sindical, no seu caso. 
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Outro datos: imaxe e voz 

Destinatarios 
Os datos non serán cedidos, excepto nos casos previstos legalmente cando 
sexa necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao 
responsable do tratamento. 

Transferencias 
internacionais previstas Non se prevén 

Prazo de supresión 

Consérvanse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para 
a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que se 
puideran derivar de dita finalidade e do tratamento de datos. Será de 
aplicación o disposto na normativa de arquivo e documentación. 

Medidas de seguridade 
É de aplicación o disposto no RD 3/2010, de 8 de xaneiro polo que se regula 
o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración 
Electrónica. 

Estrutura responsable da 
xestión da actividade de 
tratamento 

Secretaría Xeral: (xestión do Consello de Goberno e do Claustro 
Universitario) 
Edificio Ernestina Otero 
Campus universitario Lagoas-Marcosende 
36315 Vigo (Pontevedra) 
+34 986 813 614 
sxeral@uvigo.es  
 
Vicerreitoría do Campus de Ourense e Vicerreitoría do Campus de 
Pontevedra: ( xestión dos Consellos dos Campus de Ourense e Pontevedra) 
 
Decanatos e Direccións dos centros e estruturas da Universidade de Vigo 
en relación á xestión das Xuntas de Centros. 
 
Departamentos: ( xestión dos Consellos de departamento) 
 
Presidentes e Secretarios:(xestión das  diferentes Comisións universitarias) 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/organos-colexiados 
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