51 LIBRO DE ACTAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL
RESPONSABLE DO
TRATAMENTO

Concello de Vigo. CIF P3605700H

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE
DATOS

dpd.vigo@vigo.org

FINALIDADE DO
TRATAMENTO

- Xestión das actas da Xunta de Goberno Local.

BASE
LEXITIMACIÓN
RGPD

Artigo 6.1.c) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento [Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases de Réxime Local e Lei 19/2013, de 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno].
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 serán conservados polo Concello por un prazo de dous anos a
contar dende o cese do cargo público. Con todo, a supresión dos datos solo
poderá ter lugar de conformidade coa lexislación vixente para iso e unha vez
transcorridos os prazos de prescripción das responsabilidades que, de
aqueles, ou do seu tratamento, puideran desprenderse.

INTERESADOS

Cargos 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, Nómina, deducións impositivas, Impostos, Seguros, Hipotecas,
Subsidios, Beneficios, Actividades e negocios (Creacións artísticas, literarias,
científicas ou técnicas, licenzas comerciais, subscricións a publicacións,
medios de comunicación), Datos de infraccións de natureza penal e
administrativa.

CESIÓNS DE
DATOS

Tribunal de Contas ou homólogo autonómico, Órganos xudiciais, Axencia
Protección Antifraude.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONAIS

Non están previstas transferencias internacionais de datos.

