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Finalidade

Xestión da identidade dixital dos usuarios dos servizos TIC da Universidade
de Vigo

Lexitimación

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.e) Tratamento
necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interesa 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.

Interesados

Persoal funcionario e laboral ao servizo da Universidade de Vigo
Estudantes da Universidade de Vigo
Usuarios dos servizos TIC da Universidade de Vigo

Categorías de datos

Datos de identidade: nome e apelidos, DNI/NIF, enderezo postal, enderezo
electrónico, teléfono, direccións IP
Datos académicos e profesionais: formación académica, situación laboral
e detalle de emprego

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

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
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