
42 ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SOCIO-CULTURAIS

RESPONSABLE DO 
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO 
TRATAMENTO

- Xestión de preinscricións, inscricións e desenvolvemento de actividades de
carácter  sociais  e/ou  culturais,  lúdicas  ou  festivas,  a  nivel  individual  e
colectivo.  Concesión  de  autorizacións  de  ocupación  da  vía  pública  ou  de
instalacións municipais.
- Xestión de asistentes a eventos, actos ou actividades de carácter social,
cultural,  lúdico ou festivo nas instalacións municipais  (Centros de cultura,
Museos e outras instalacións similares).
-  Xestión  de  participantes  a  concursos  ou,  no  seu  caso,  a  candidatos  a
premios ou galardóns, así como a publicación nos medios de comunicación
institucional ou social.

BASE 
LEXITIMACIÓN 
RGPD

Artigo 6.1.a) RXPD o interesado deu o seu consentimento para o tratamento
dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
Artigo  6.1.e)  RXPD o tratamento é  necesario  para o  cumprimento dunha
misión  realizada  en interese  público  ou no  exercicio  de  poderes  públicos
conferidos ao responsable do tratamento.

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 Usuarios; Pai, Nai, Titor ou Representante legal.

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),  Saúde  (diversidade
funcional).

CESIÓNS DE 
DATOS

Outro órganos da Administración local, Entidades aseguradoras, Profesionais
ou  entidades  adxudicatarias  da  prestación  do  servizo,  Asociacións  e
organizacións sen ánimo de lucro.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.

mailto:dpd.vigo@vigo.org

