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ACTIVIDADE DE TRATA-
MENTO 

Xestión de acción social 

Responsable do Trata-
mento 

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 de acción social. 

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 precontractuais. 

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 9.2.b) o tratamento é 
necesario para o cumprimento de obrigacións e o exercicio de dereitos es-
pecíficos 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 colec-
tivo con arranxo ao dereito dos Estados membros que estableza garantías 
adecuadas do respecto dos dereitos fundamentais e dos intereses do inte-
resado. 

Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 

Estatutos da Universidade de Vigo. 

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público. 

Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

Convenio colectivo para o persoal laboral de administración e servizos da 
Universidade de Vigo. 

Interesados 

Persoal funcionario e laboral da Universidade de Vigo que solicite axudas 
de acción social. 

Os familiares (cónxuxe/persoa coa que convivira maritalmente, fillos e fi-
llas ou proxenitores) deste persoal que tivera falecido en servizo activo ou 
excedencia por coidado de familiares durante os anos que fixe cada convo-
catoria. 

O persoal xubilado ou declarado en situación de invalidez absoluta ou gran 
invalidez ao longo do ano ao que se refira a convocatoria. 

Persoal funcionario e laboral das Universidades galegas e os beneficiarios 
de matrícula gratuíta segundo estableza a convocatoria. 

Categorías de datos Tipos de datos xestionados no tratamento:   
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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: datos de familia. 

Datos de circunstancias sociais: características de aloxamento e vivenda e 
propiedades e posesións. 

Datos académicos e profesionais: formación, titulacións e historial do es-
tudante, datos de emprego do traballador. 

Datos económico-financeiros: investimentos, bens patrimoniais, créditos, 
préstamos, avais. 

Datos especiais: de saúde 

Destinatarios 

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

Universidades públicas galegas. 

Transferencias interna-
cionais 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 apli-
cación 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 Electró-
nica 

Estrutura responsable da 
xestión da actividade de 
tratamento 

Servizo de retribucións e seguros sociais 

Edificio Exeria 

Campus universitario Lagoas-Marcosende 

36310 Vigo (Pontevedra) 

+34 986 813 578 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-perso-
nal/pas/gestiones-economicas-laborales/ayudas  
 

Servizo de axudas ao estudo, bolsas e prezos públicos 

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 
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