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ACTIVIDADE DE 
TRATAMENTO Xestión económica, orzamentaria e de contratación 

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 e tramitación de expedientes de gastos e ingresos derivados da 
execución do orzamento da Universidade de Vigo. Contabilidade 
orzamentaria  e financeira. Elaboración de contas anuais. Xestión da 
tesouraría. Rexistro e liquidación de impostos. Facturación. Xestión de 
contratación 

Lexitimación 

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1c) Tratamento 
necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable 
do tratamento. 
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades. 
Lei 6/2013, de 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. 
Estatutos da Universidade de Vigo. 
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector Público. 
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. 
Directiva 89/665/CEE do Consello, do 21 de decembro de 1989, relativa á 
coordinación das disposicións legais, regulamentarias e administrativas 
referentes á aplicación dos procedementos  de recurso en materia de 
adxudicación dos contratos públicos de subministracións e de obras. 
Regulamento de Execución 2015/1986, da Comisión, do 11 de novembro 
de 2015, polo que se establecen formularios normalizados para a 
publicación de anuncios no ámbito da contratación pública. 
Directiva 2014/23/UE relativa á adxudicación de contratos de concesión. 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas. 
Demais disposicións concordantes, incluídas aquelas que nun futuro as 
poidan modificar ou substituír. 
Lei 49/2003, de 26 de novembro, xeral orzamentaria. 
Decreto lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. 
Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. 
Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. 
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Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. 

Interesados  

Persoal laboral e funcionario da Universidade de Vigo 
Provedores 
Beneficiarios de subvencións 
Licitadores 
Adxudicatarios ou contratistas (no seu caso) 
Persoas que prestan servizos neses contratos 
Outras persoas físicas 
Clientes, é dicir, empresas ou persoas físicas que teñan unha relación 
comercial coa Universidade 

Categorías de datos 

Datos de identidade: nome e apelidos, DNI/NIF, enderezo postal, enderezo 
electrónico, teléfono, sinatura, sinatura electrónica 
Características persoais: sexo, idade, data e lugar de nacemento e datos 
familiares, circunstancias sociais e familiares 
Datos académicos e profesionais: titulacións, formación e experiencia 
persoal, detalle de emprego. 
Datos económicos e financeiros: renda familiar, datos bancarios, bens 
patrimoniais, datos fiscais e de seguridade social, ingresos. 
Categorías especiais de datos: datos de saúde 
Datos propios dunha relación laboral y contractual 

Destinatarios 

Os datos serán cedidos nos casos previstos legalmente cando sexa 
necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable 
do tratamento. 
Entidades financeiras 
Instituto nacional da Seguridade Social e mutualidades de funcionarios 
Axencia Estatal de Administración Tributaria 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social 
Entidades aseguradoras coas que traballa a Universidade 
Tribunal de contas (artigo 335) 
Entes financiadores de contratos (Unión Europea (fondos FEDER, ....), 
Xunta de Galicia, Ministerio, ....) 
Empresas auditoras 
DOUE (anuncios de formalización de contratos) 
Plataforma de contratación do sector público (PCSP) 
Rexistro de contratos do sector público (artigo 346 LCSP) 
TACGAL 
Xulgados e Tribunais 
Terceiros interesados en acceder ao expediente. 
Persoas que valoran as ofertas (informes técnicos valorativos, ...) 
Consultoras externas 
Posibles licitadores (relación de persoal a subrogar (artigo 130 LCSP) 

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 
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puideran derivar de dita finalidade e do tratamento de datos. Será de 
aplicación o disposto na normativa de arquivo e documentación. 
Os datos económicos desta actividade consérvanse ao amparo da Lei 
58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e tendo en conta as 
diferentes normativas da Unión Europea. 
Os datos obtidos en relación á contratación administrativa conservaranse 
ao amparo da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público. 

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 contabilidade, orzamentos e tesouraría 
Campus Lagoas-Marcosende  
Edificio Exeria 
36310 Vigo (Pontevedra) 
+34 986 813 568 
xscontab@uvigo.es  
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-
persoal/organizacion-administrativa/servizo-contabilidade-orzamentos-
tesouraria 
 
Servizo de xestión económica e contratación 
Campus Lagoas-Marcosende  
Edificio Exeria 
36310 Vigo (Pontevedra) 
+34 986 813 857 
xseccon@uvigo.es  
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-
persoal/organizacion-administrativa/servizo-xestion-economica-
contratacion 
https://www.uvigo.gal/universidade/contratar-colaborar-coa-
universidade/contratar 
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