
05 CONSULTAS, RECLAMACIÓNS, QUEIXAS E SUXESTIÓNS DPD

RESPONSABLE DO 
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO 
TRATAMENTO

- Xestión de consultas,  reclamacións,  queixas  e  suxestións formuladas ao
Delegado de Protección de Datos, tanto dos afectados como da autoridade de
control. 

BASE 
LEXITIMACIÓN 
RGPD

Artigo  6.1.c)  RGPD o tratamento é necesario  para o cumprimento  dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento (Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016).

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. En calquera caso, os datos poderán ser conservados, no seu
caso, con fins de arquivo de interese público, fins de investigación científica e
histórica ou fins estatísticos.

INTERESADOS Cidadáns e residentes, representantes legais, cargos ou empregados 
públicos.

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, Bens e servizos subministrados polo afectado, Bens e servizos
recibidos  polo  afectado,  Transaccións  financeiras,  Compensacións,
Indemnizacións, Saúde, Orixe racial ou étnico, Datos biométricos, xenéticos,
Vida  ou  orientación  sexual,  Vítima  de  violencia  de  xénero,  Conviccións
relixiosas ou filosóficas, Relixión, Ideoloxía ou opinións políticas, Datos de
infraccións de natureza penal ou administrativa.

CESIÓNS DE 
DATOS

Outros  órganos  da  Administración  Local,  Órganos  xudiciais,  Defensor  do
Pobo u homólogo autonómico, Autoridades de Control e Protección de Datos.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.
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