02 XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
RESPONSABLE DO
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO
TRATAMENTO

- Xestión contable dos capítulos de gasto e ingresos derivados da execución
do orzamento e Caixa fixa, así como a imputación contable, facturación,
fiscalización ou intervención das contas.

BASE
LEXITIMACIÓN
RGPD

- Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.
• Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
• Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba a Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público.
• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
• Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
• Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
• Plan Xeral de Contabilidade Pública en relación coa Disposición Final
Primeira da Lei 16/2007, de 4 de xullo.
• Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de
servizo.
• Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
• Lei 40/2005, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

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

Provedores, Empregados públicos, Beneficiarios de axudas ou subvencións,
Acredores.

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), 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.

CESIÓNS DE
DATOS

Facenda Pública e Administración Tributaria estatal e autonómica, Bancos,
Caixas de Aforros e Caixas Rurais, Tribunal de Contas ou homólogo.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.

