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Finalidade

Realización de todas as actividades de xestión de riscos laborais, velar pola
seguridade e saúde da comunidade universitaria.

Lexitimación

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1.c) o tratamento é
necesario para o cumprimento dunha obrigación 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 6.1. f) o tratamento é
necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo
responsable do tratamento ou por un terceiro, sempre que sobre os
devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e
liberdades fundamentais do interesado que requiran a protección de datos
persoais, en particular cando o interesado sexa un neno.
Regulamento xeral de protección de datos: artigo 9.2.h) o tratamento é
necesario para fins de medicina preventiva ou laboral, avaliación da
capacidade laboral do traballador, diagnóstico médico, prestación de
asistencia ou tratamento de tipo sanitario ou social, ou xestión dos
sistemas e servizos de asistencia sanitaria e social, sobre a base do dereito
da Unión Europea ou dos estados membros ou en virtude dun contrato cun
profesional sanitario e sen prexuízo das condicións e garantías do apartado
3 do artigo 9.
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Lei 6/2013, de 13 de xuño, so sistema universitario de Galicia.
Estatutos da Universidade de Vigo.
Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Interesados

Persoal de Administración e Servizos de Universidade de Vigo.
Persoal Docente e Investigador da Universidade de Vigo.
Estudantes da Universidade de Vigo.
Outro persoal con cargo ao capítulo 1 dos orzamentos da Universidade.
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Categorías de datos

Tipos de datos xestionados no tratamento:
De identificación: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento de identidade,
enderezo, teléfonos, enderezo electrónico, sinatura, sinatura electrónica.
Datos de emprego: Corpo/escala, categoría/grao, posto de traballo.
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
responsable do tratamento.
Previsión de cesión, no seu caso, dos datos no marco dunha prestación de
servizos, á Mutua de Traballo ou entidade encargada dos seguros do
persoal.

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 prevención de riscos laborais
Campus Lagoas-Marcosende
Facultade de Filoloxía
36310 Vigo (Pontevedra)
+34 986 814 088
sprlformacionesaude@uvigo.es
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/prevencionriscos-saude-laboral

