08 NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDADE EN PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DO
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO
TRATAMENTO

- Xestión e avaliación das brechas de seguridade, así como a notificación á
autoridade de control en protección de datos e afectados.

BASE
LEXITIMACIÓN
RGPD

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento. Artigo 33 do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se
derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).

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

Denunciantes, Afectados, Representantes legais.

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).

CESIÓNS DE
DATOS

Forzas e Corpos de seguridade do Estado; Autoridades de control
pertencentes á UE no marco del desenvolvemento das accións conxuntas que
se establecen no Título VII do RXPD, Equipos de resposta ante emerxencias
informáticas (CERT) do CCN e dos previstos na Directiva 2016/1148 relativa
ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das
redes e sistemas de información na Unión.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.

