Ámbito de Ciencias Experimentais

SOLICITUDE DE INFORMES SOBRE A ACTIVIDADE DOCENTE

CÓDIGO : Q21

1 DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS
CORREO-E

DNI
CATEGORÍA

-

DEPARTAMENTO -

2 PERÍODO DOCENTE PARA INFORMAR
Dende (dd/mm/aaaa):
Ata (dd/mm/aaaa):

3 INFORMES SOLICITADOS
Decanato de Bioloxía
Decanato de Ciencias do Mar
Decanato de Química
Departamento ámbito CC -

(1) Asinar electronicamente
(2) Enviar a departamentos_ciencias@uvigo.es

Info+: 986 812 667
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Ámbito de Ciencias Experimentais

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS RECABADOS
Responsable do tratamento

Universidade de Vigo

Delegada de protección de
datos

Ana Garriga Domínguez
dpd@uvigo.gal

Finalidade

Xestión académica e administrativa da solicitude para informar sobre a
actividade docente desenvolta nun determinado período de tempo
•

Regulamento xeral de protección de datos: artigo 6.1c) Tratamento
necesario para cumprir a obriga legal aplicable ao responsable do
tratamento.
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades
Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia
Estatutos da Universidade de Vigo
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas

Lexitimación para o
tratamento

•
•
•
•

Persoas interesadas

•

Categorías dos datos

Datos de identidade e de contacto: nome e apelidos; DNI/NIF, NIE,
pasaporte; enderezo electrónico; sinatura electrónica

Persoas destinatarias

Persoal administrativo dos centros e departamentos do ámbito
científico da UVigo encargado de tramitar as solicitudes de quinquenios
e de elaborar os correspondentes informes

Cesións e transferencias
previstas dos datos

Non se prevén

Prazo de supresión

Consérvanse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade
para a que se recolleron e para determinar as posibles
responsabilidades que se puideran derivar dela e do tratamento de
datos. Aplicarase o disposto na normativa de arquivo e documentación.

Dereitos

A persoa interesada ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus
datos, así como a limitar ou opoñerse ao seu tratamento; de ser o caso,
tamén pode solicitar a súa portabilidade.

Información adicional

https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Persoal docente da UVigo
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