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As persoas interesadas deberán ler con atención esta política de privacidade, a cal se 
redactou de forma clara e sinxela para facilitar a súa comprensión, e determinar libre 
e voluntariamente se desexan facilitar ou, no seu caso, autorizar o emprego dos datos 
que xa estean en posesión da Universidade de Vigo co fin de ingresar e formar parte 
de comunidade Alumni-UVigo.

1. Responsable do tratamento
De conformidade cos principios de transparencia e de información dispostos nos 
artigos 12, 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta 
ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes, e polo que se derroga a 
Directiva 95/46/CE (RXPD), e no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), 
infórmaselles as persoas interesadas de que os seus datos serán tratados pola 
Universidade de Vigo (en adiante, «responsable do tratamento» ou «universidade»), co 
CIF 8650002 B e domicilio social no edificio Exeria, campus universitario, As Lagoas, 
Marcosende, 36310 Vigo. 

A Universidade de Vigo como responsable do tratamento aplicará os principios 
relativos ao tratamento dos datos persoais de forma lícita, leal, transparente, 
adecuada e exacta, garantindo a súa integridade e confidencialidade, de 
conformidade co artigo 5 do RXPD e os artigos 4, 5 e 6 da LOPDGDD. 

2. Bases de lexitimación e finalidades perseguidas
As bases xurídicas que lexitiman este tratamento de datos correspóndense tanto co 
consentimento das persoas interesadas para acadar un ou varios fins específicos e 
definidos na normativa de comunidade Alumni-UVigo [artigo 6.1 a) do RXPD] coma 
con que tal tratamento é necesario para cumprir unha misión realizada en interese 
público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento 
[artigo 6.1.e) do RXPD, de conformidade coa lexislación universitaria].

Os datos do perfil das persoas rexistradas na comunidade Alumni-UVigo trataranse 
unicamente para acadar as finalidades sinaladas no apartado 1 da Normativa de uso 
e de funcionamento da comunidade Alumni-UVigo (accesible en alumni.uvigo.gal) 
como «Obxectivos da comunidade». 
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3. Categorías de datos persoais tratados
De acordo co previsto no apartado 3 da mencionada normativa, os datos que con-
figuran o perfil das persoas usuarias poden provir da propia universidade ou ser 
achegados polas propias persoas interesadas. Estas garantirán que os datos que xa 
están en poder da universidade e que poidan estar suxeitas a variación, así como os 
datos facilitados, son certos, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, 
responderán á súa veracidade, polo que manterán convenientemente actualizada a 
información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real. Así mesmo, 
serán responsables das informacións falsas ou inexactas que proporcionen a través 
do sitio web e dos danos e perdas directos ou indirectos que iso lles cause á universi-
dade ou a terceiros.

En aplicación do principio de proporcionalidade do tratamento, as categorías de 
datos persoais requiridos enumeradas no apartado 3 desta normativa clasifícanse en 
obrigatorios e en opcionais.

Indícanse como públicos, os considerados esenciais para prestar o servizo, polo que 
ninguén se poderá dar de alta cun perfil de persoa usuaria na comunidade Alumni-
UVigo sen a súa achega ou confirmación.

Os optativos serán de achega voluntaria, pero como son considerados necesarios 
para cumprir con algunha das finalidades establecidas, se non se facilitan ou non se 
fai correctamente, tales finalidades poderían non cumprirse adecuadamente.

En todo caso, tal e como se indicou no apartado 3, os que figuran como públicos 
unicamente terán ese carácter dentro da comunidade Alumni-UVigo, e serán só 
visibles para o resto de membros. 

4. Confidencialidade e seguridade
En todo caso, todos os datos (obrigatorios e optativos, públicos e privados) que 
configuran o perfil de cada persoa usuaria, estarán a disposición do persoal da 
universidade encargado da xestión do servizo, dependente da Vicerreitoría de 
Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria, coa finalidade de 
garantir a xestión no relativo á admisión e ao mantemento da condición das persoas 
usuarias e, en xeral, para facilitar a comunicación recíproca entre estas e a propia 
universidade, e cumprir cos fins propios da comunidade Alumni-UVigo.

En todo momento, a Universidade de Vigo tratará os datos das persoas da 
comunidade Alumni-UVigo de forma absolutamente confidencial e gardará o 
preceptivo deber de segredo respecto deles, de conformidade co previsto na 
normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e 
organizativas necesarias que garanten a seguridade dos seus datos e eviten a súa 
alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da 
tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos. 
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5. Cesións e transferencias internacionais 

Os datos persoais das persoas interesadas non se cederán a terceiros. Se por 
algunha razón fose necesario comunicar os citados datos a terceiros, informarase 
previamente e, no seu caso, solicitaráselles o seu consentimento especificándoselles 
as finalidades da comunicación e a identidade ou terceiro ao que van ser 
comunicados. Todo isto, sen prexuízo dos requirimentos legalmente establecidos.

Non se prevén transferencias internacionais dos datos de carácter persoal.

6. Conservación 

Salvo que a persoa interesada se dea de baixa, indique a súa vontade en contra 
ou solicite a supresión dos seus datos, estes conservaranse só durante o tempo 
preciso. Deixarán de tratarse cando deixen de ser necesarios para as finalidades 
que xustificaron a súa recollida e posterior tratamento, sen prexuízo de que tales 
datos poidan conservarse durante o prazo de prescrición das accións legais 
correspondentes e, en todo caso, para cumprir con obrigacións legais.

7. Dereitos das persoas interesadas en materia de  
protección de datos

As persoas usuarias da comunidade Alumni-UVigo poderán cancelar en calquera 
momento o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, sen 
prexuízo de que esta cancelación non producirá efectos retroactivos.

Así mesmo, poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou supresión 
dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento; ademais terán dereito a 
oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, agás casos de interese público 
e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Todos estes dereitos poderán exercerse mediante unha solicitude dirixida ao reitor 
da Universidade de Vigo e presentala a través da sede electrónica da Universidade 
de Vigo, mediante o seu rexistro ou empregando calquera dos medios indicados 
no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas; solicitude que se remitirá á Secretaría Xeral 
da Universidade de Vigo, edificio Ernestina Otero, campus universitario, As Lagoas, 
Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra) para a súa tramitación.

Igualmente poderán dirixir a devandita solicitude directamente á delegada de 
protección de datos da Universidade de Vigo, ao enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal. 

Así mesmo, se os seus dereitos non fosen atendidos, as persoas interesadas teñen 
dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de 
Datos (AEPD). 
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8. Información complementaria

Pode obter máis información en: uvigo.gal/proteccion-datos 
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