
REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DO CONCELLO DE VIGO

01 XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DO 
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO 
TRATAMENTO

- Xestión de empregados públicos (Funcionario, Eventual e Laboral) en canto
a Toma de posesión do posto, Contratos, Control horario ou de presencia,
Altas, Baixas, Permisos, Vacacións, Incompatibilidades, Formación, Plans de
pensións, Acción social, Trienios, Dietas, Anticipos, así como calquera outros
aspectos do ámbito funcionario ou laboral.
- Selección e promoción de persoal.
- Xestión de nóminas.
- Prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.

BASE 
LEXITIMACIÓN 
RGPD

Artigo 6.1.b) RXPD o tratamento é necesario para a execución dun contrato
no que o interesado é parte ou para a aplícación a petición deste de medidas
precontractuais.
Artigo  6.1.c)  RXPD o tratamento é  necesario  para o cumprimento dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento:
• Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba a
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
• Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba  o
texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
Artigo 9.2.b) RXPD Tratamento necesario para o cumprimento de obrigacións
e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do
interesado en no ámbito do Dereito Laboral e da seguridade e protección
social,  na medida  en que así  o  autorice  o  dereito  da Unión dos Estados
membros  ou  un  convenio  colectivo  conforme  ao  Dereito  dos  Estados
membros  que  estableza  garantías  adecuadas  do  respecto  dos  dereitos
fundamentais e dos intereses do interesado.

CONSERVACIÓN Os  datos  conservaranse  durante  o  tempo  necesario  para  cumprir  coa
finalidade  para  a  que  se  solicitaron  e  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento
dos  datos.   Será  de  aplicación  o  disposto  na  normativa  de  arquivos  e
documentación.  Os  datos  económicos  desta  actividade  de  tratamento
conservaranse ao amparo do disposto na Lei 58/2003, de 17 de decembro,
Xeral Tributaria.

INTERESADOS Cargos  públicos,  empregados  públicos  e  os  seus  familiares,  becarios  en
prácticas formativas.

CATEGORÍAS 
DATOS PERSOAIS

Nome  e  Apelidos,  DNI,  NIF,  NIE,  Pasaporte,  nº  S.S.,  Tarxeta  sanitaria,
Enderezo (postal  ou  electrónico),  Teléfono  (fixo ou móbil),  Imaxe,  Marca
física, Pegada dixital, Sinatura, Sinatura electrónica, Características persoais
(estado  civil,  idade,  datos  de  familia,  sexo,  data  de  nacemento,
nacionalidade, lugar de nacemento, lingua materna), Circunstancias sociais
(características  de  aloxamento,  vivenda,  situación  militar,  propiedades,
posesións, afeccións e estilo de vida, pertenza a clubs, asociacións, licenzas,
permisos,  autorizacións),  Datos  académicos  e  profesionais (formación,
titulacións,  experiencia  profesional,  pertenza  a  colexios  ou  asociacións
profesionais), Detalles do emprego (corpo/escala, categoría/grao, postos de
traballo, datos non económicos de nómina, historial do traballador), Datos
económicos-financeiros e  de  seguros,  Ingresos,  Rendas,  Inversións
patrimoniais,  Créditos,  Préstamos,  Avais,  Datos  bancarios,  Pensións,
Xubilación,  Nómina,  deducións  impositivas,  Impostos,  Seguros,  Hipotecas,
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Subsidios,  Beneficios,  Tarxetas  de  crédito,  Saúde (baixas  enfermidade,
accidentes  laborais,  grao  de  discapacidade),  Afiliación  sindical,  Datos
biométricos,  Certificado  negativo  de  delitos  de  natureza  sexual,  Pegada
dactilar, Datos de infraccións de natureza penal ou administrativa.

CESIÓNS DE 
DATOS

Facenda Pública  e  Administración Tributaria,  outras  Entidades  financeiras,
Órganos xudiciais, Entidades aseguradoras, Instituto Nacional da Seguridade
Social e mutualidades de funcionarios, Órganos administrativos aos que, no
seu caso, se dirixa a solicitude de acordo co previsto no artigo 16 da Lei
39/2015,  Organismos  da  Seguridade  Social,  Órganos  de  representación,
Entidade a quen se encomende a xestión en materia de riscos laborais.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.


