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ACTIVIDADE DE
TRATAMENTO

Xestión de bolsas e axudas ao estudo

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

Xestión e tramitación das solicitudes e concesións de bolsas e axudas
ofertadas pola propia Universidade de Vigo e outros organismos e
institucións.

Lexitimación

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1. c) Tratamento
necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento.
Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.e) Tratamento
necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público
ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do
tratamento.
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Lei 6/2013, de 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia.
Estatutos da Universidade de Vigo.
Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Regulamento de subvencións.
Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Decreto 11/2009 Regulamento de subvencións de Galicia.
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno.

Interesados

Alumnado da Universidade de Vigo solicitante de bolsas ou axudas ao
estudo.
Solicitantes de axudas ou bolsas convocadas pola Universidade de Vigo.

Categorías de datos

Tipos de datos xestionados no tratamento: datos da persoa solicitante e de
todos os membros da unidade familiar:
De identificación: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento de identidade,
enderezo postal, teléfonos, enderezo electrónico, sinatura, sinatura
electrónica.
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Características persoais: Datos de familia, lugar e data de nacemento,
idade, sexo, nacionalidade, residencia legal, certificado de convivencia,
sentenzas de separación ou divorcio
Categorías especiais de datos persoais: de saúde (grado de discapacidade)
e condición de vítima do terrorismo ou de violencia de xénero.
Datos académicos e profesionais: Formación, titulacións, expediente do
estudante e participación en programas de intercambio universitario.
Datos económico-financeiros: Ingresos, rendas, inversións, bens
patrimoniais e datos bancarios.

Destinatarios

Os datos serán cedidos nos casos previstos legalmente cando sexa
necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable
do tratamento.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, SIIU
Ministerio de Economía e Facenda
Outros órganos da Administración xeral del Estado
Outros órganos da Comunidade Autónoma de Galicia

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

Servizo de bolsas e axudas ao estudo
Edificio Exeria
Campus universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
+34 986 813 611/986 813 612
bolsas@uvigo.es
https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas

