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ACTIVIDADE DE 
TRATAMENTO Xestión de igualdade 

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 

O desenvolvemento das funcións relacionadas co principio de igualdade entre 
mulleres e homes en todos os ámbitos universitarios e a aplicación do Protocolo 
marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de 
sexo da Universidade de Vigo. Resolución de procedementos de acoso ou 
violencia de xénero.  
Protocolo de actuación para cambiar de nome e de xénero de uso común das 
persoas transexuais, transxénero e intersexuais na Universidade de Vigo.  
Xestión administrativa das Xornadas e Congresos que se organicen. Fins de 
arquivo en interese público, fins de investigación científica e histórica e fins 
estatísticos 

Lexitimación 

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1. b) Tratamento 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 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. 
Estatutos da Universidade de Vigo. 
Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 
homes. 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. 
Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 
Lei 11/2007 , de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero. 
Lei 2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

Interesados 
Persoal docente e investigador 
Persoal de Administración e Servizos 
Estudantes 

Categorías de datos Tipos de datos xestionados no tratamento:  
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De identificación: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento de identidade, 
enderezo, teléfonos, e-mail, sinatura, sinatura electrónica. 
Características persoais: Tarxeta sanitaria, datos estado civil, de familia, lugar e 
data de nacemento, idade, sexo, nacionalidade. 
Datos académicos e profesionais: Formación, titulacións, experiencia 
profesional. 
Datos de emprego: Corpo/escala, categoría/grao, posto de traballo. 
Categorías especiais de datos: grado de discapacidade, condición de vítima do 
terrorismo ou de violencia de xénero, datos de saúde, identidade sexual, datos 
relativos á vida sexual ou á orientación sexual dunha persoa, orixe étnico ou 
racial, conviccións relixiosas. 
Infraccións penais ou administrativas 

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 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 

Unidade de Igualdade 
Edificio Ernestina Otero 
Campus Lagoas-Marcosende 
36310 Vigo (Pontevedra) 
+34 986 813 419 
igualdade@uvigo.es  
https://www.uvigo.gal/campus/igualdade 
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