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ACTIVIDADE DE
TRATAMENTO

Xestión de retribucións, seguros sociais e pensións.

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

Realización de todas as actividades de xestión retribucións, seguros sociais
e pensións.

Lexitimación

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.b) o tratamento é
necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou
para a aplicación a petición deste de medidas precontractuales
Regulamento xeral de protección de datos: artigo 9.2.b) o tratamento é
necesario para o cumprimento de obrigacións e o exercicio de dereitos
específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do
Dereito laboral e da seguridade e protección social, na medida en que así
o autorice o Dereito da Unión dos Estados membros ou un convenio
colectivo con arranxo ao dereito dos Estados membros que estableza
garantías adecuadas do respecto dos dereitos fundamentais e dos
intereses do interesado.
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Estatutos da Universidade de Vigo.

Interesados

Persoal funcionario e laboral destinado na Universidade de Vigo

Categorías de datos

Tipos de datos xestionados no tratamento:
Datos de identidade: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento de identidade,
enderezo, teléfonos, enderezo electrónico, sinatura, sinatura electrónica,
Nº S.S./mutua, número de Rexistro de Persoal.
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia, data e lugar
de nacemento, idade, sexo e nacionalidade.
Datos de circunstancias sociais: Licencias, permisos e autorizacións.
Datos académicos e profesionais: Formación, titulacións e experiencia
profesional.
Datos de emprego: Corpo/escala, categoría/grao, posto de traballo, datos
no económicos de nómina e historial do traballador.
Datos económico-financeiros: bancarios, económicos da nómina e datos
de deducións impositivas/impostos.
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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.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Tesorería General de la Seguridad Social
MUFACE
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
Bancos e caixas de aforro
Entidades aseguradoras e mutuas de accidente de traballo

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 retribucións e seguros sociais
Campus Lagoas-Marcosende
Edificio Exeria
36310 Vigo (Pontevedra)
+34 986 813 578
consultanomina@uvigo.es

