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ACTIVIDADE DE 
TRATAMENTO Asesoría Xurídica 

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 de recursos e reclamacións, informes xurídicos, escritos 
procesuais, defensa e representación en xuízo, procedementos xudiciais e 
extraxudiciais e demais actuacións da Asesoría Xurídica da Universidade de 
Vigo. 

Lexitimación 

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.c) O tratamento é 
necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable 
do tratamento. 
Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.e) O tratamento é 
necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público 
ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do 
tratamento. 
Regulamento xeral de protección de datos: artigo 9.2.g) O tratamento é 
necesario por razóns dun interese público esencial. 
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 
Estatutos da Universidade de Vigo. 
Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo Común das 
administracións Públicas. 
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. 
Lei 36/2011, de 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. 
Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa. 
Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de axuizamento civil. 
Código Penal e texto consolidado da Lei de axuizamento criminal. 

Interesados Alumnado, persoal funcionario ou laboral destinado na Universidade de 
Vigo, representantes legais, avogados e procuradores, cidadáns en xeral. 

Categorías de datos 

De identidade: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, 
número de rexistro de persoal, sinatura, sinatura electrónica,  enderezo, 
teléfonos, enderezo electrónico. 
Datos de representación, no seu caso.  
Características persoais: Detalles de emprego, datos académicos e 
profesionais. 
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Datos económicos, financeiros e de seguros. Transaccións de bens e 
servizos. 
Categorías especiais de datos: Afiliación sindical, saúde. 
Outros datos: infraccións administrativas e penais. 

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. 
Valedor do Pobo, Ministerio Fiscal, Notarios, Avogados, Procuradores, 
Xuíces e Tribunais, Consello de Contas, Consello Consultivo de Galicia, 
Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. 

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 

Asesoría Xurídica 
Edificio Ernestina Otero 
Campus universitario  Lagoas-Marcosende 
36315 Vigo (Pontevedra) 
+34  986 813 576 
saxuridi@uvigo.es  
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