
PRESIDENCIA DA COMISIÓN ELECTORAL 

INFORMACIÓN ÁS PERSOAS CANDIDATAS 

1. A candidatura presentarase a través da sede electrónica ou presencialmente nas oficinas de
asistencia en materia de rexistro de calquera dos tres campus.

2. Agrupamento de centros:
- B.1) Facultade de Historia e Facultade de Educación e Traballo Social - Ourense
- B.2) Fac. Ciencias, E.S. Enx. Informática, Esc. Enx. Aeronáutica e do Espazo e CITI - Ourense
- B.3) Facultade de Dereito e Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo - Ourense
- B.4) Fac. de Belas Artes e Fac. de Ciencias da Educación e do Deporte - Pontevedra
- B.5) Fac.  CC.  Sociais e da Comunicación, Esc. Enx. Forestal e Fac. Fisioterapia - Pontevedra
- B.6) Fac. Filoloxía e Tradución, Fac. CC. Económicas e Empresariais, Fac. CC Xurídicas e do Traballo

e E.U. de Estudos Empresariais - Vigo
- B.7) Fac. Bioloxía, Fac. CC. do Mar - Fac.  Química - TORALLA, CACTI, CINBIO - Vigo
- B.8) Escola de Enxeñaría industrial - Vigo
- B.9) Escola de Enx. de Minas e Enerxia e Esc. de Enx. de Telecomunicación - Vigo

Información básica sobre a protección dos seus datos 
Responsable do tratamento dos datos persoais: Universidade de Vigo 
Finalidade: xestionar o procedemento de eleccións a representantes no Claustro Universitario  
Lexitimación: Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades, Decreto 13/2019 de 24 de xaneiro polo que se aproban 
os Estatutos da Universidade de Vigo 
Cesións: non se prevén 
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, 
oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos. 
Procedencia da información: da propia persoa interesada  
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos  

ELECCIÓNS A REPRESENTANTES  
NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2022 

CANDIDATURA 

SECTOR B: Outro persoal docente e investigador 

Nome e apelidos 

DNI 

Correo electrónico 

Circunscrición (2) 

Siglas (No caso de agrupamento de candidaturas para a campaña electoral, indique a 

denominación, sigla ou símbolo baixo o que se presenta) 

, de de 

(sinatura) 
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