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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Acciones  formativas  regradas  e  non  regradas  de  lecer  e  náutico-marítimo
pesqueiras

Fins do tratamento

Xestión  de  proceso  de  matrícula,  formación,  avaliación  e  certificación  se
procede.

Xestión, avaliación, supervisión e mellora da calidade no servizo, cumprindo
cos estándares internacionais de normalización.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Real  Decreto  36/2014,  do  24  de  xaneiro,  polo  que  se  regulan  os  títulos
profesionais do sector pesqueiro.

Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións
náuticas para o goberno das embarcacións de recreo.

Real Decreto 292/2018, do 18 de maio, polo que se regula o procedemento de
acceso  e  o  réxime  de  prestación  da  formación  profesional  marítima  e
sanitaria do Instituto Social da Marina.

Real  Decreto  269/2022,  do  12  de  abril,  polo  que  se  regulan  os  títulos
profesionais e de competencia da Marina Mercante.

Categorías  de
interesados

Estudantes; Persoas menores; Persoas solicitantes; Proxenitores ou titores;
Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos Datos de categoría especial: 

Datos relativos á saúde.

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, imaxe, Nº  SS / Mutualidade, tarxeta sanitaria, número de rexistro
persoal); Características Persoais (datos de familia, data de nacemento, lugar
de nacemento,  idade,  sexo,  nacionalidade);  Circunstancias  sociais  (licenzas,
permisos, autorizacións); Académicos e profesionais (formación, titulacións,
historial  do  estudante,  experiencia  profesional);  Detalles  de  Emprego
(profesión, postos de traballo); Económicos, financeiros e de seguros (datos
bancarios,  seguros);  Transaccións  de  bens  e  servizos  (bens  e  servizos
fornecidos  polo  afectado,  transaccións  financeiras);  Datos  de  control  de
presenza (data/hora entrada, data/hora saída, motivo de ausencia).

Outros Datos: 

Datos  sobre  violencia  de  xénero;  Necesidades  educativas  especiais;
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Circunstancias sociais desfavorables.

Categorías  de
destinatarios

Consellería con competencias en educación. 

Marina mercante.

Instituto Social da Marina.

Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Entidade aseguradora privada.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Actividades de promoción e participantes en feiras

Fins do tratamento
Fomento das actividades da cultura marítima pesqueira.

Censo de empresas participantes en feiras,

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

RXPD 6.1.a) Consentimento das persoas interesadas.

Detalle da base xurídica
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da
Consellería do Mar.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Persoas usuarias; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo  electrónico);
Características  Persoais  (data  de  nacemento,  sexo);  Datos  relativos  a
comportamento ou personalidade (intereses).

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente.

En  determinados  casos,  conservaranse  para  as  devanditas  finalidades  en
tanto a persoa interesada non retire o seu consentimento.

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Atención  de  consultas  e  solicitudes  en  materia  de  protección  de  datos  e  de
acceso á información pública

Fins do tratamento
Atención  de solicitudes  relativas  ao  exercicio  de  dereitos,  reclamacións  e
consultas en materia de protección de datos.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obrigación
legal aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Regulamento  Xeral  de  protección  de  datos  ,  do  27  de  abril  de  2016
(Regulamento UE 2016/679).

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais.

Lei  19/2013,  do  9  de  decembro,  de  Transparencia,  acceso  á  información
pública e bo goberno.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de Transparencia e bo goberno.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos
Datos  de  categorías  xerais:  Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,
apelidos, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita,
sinatura electrónica).

Categorías  de
destinatarios

Comisión de Transparencia de Galicia. 

Axencia Española de Protección de Datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Autorizacións de construción e modernizacións dos buques

Fins do tratamento
Tramitación do procedemento para autorizar novas construcións ou reformas
en buques pesqueiros.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 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).

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Real  decreto  1549/2009,  do  9  de  outubro,  sobre  ordenación  do  sector
pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo de Pesca (BOE nº 245 do 10 de
outubro  de  2009)  modificado  polo  Real  decreto  1586/2012,  do  23  de
novembro (BOE nº 283 de 24 de novembro de 2012).

Categorías  de
interesados

Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Representantes
legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo  electrónico,
enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita, sinatura electrónica).        

Outros Datos:         

Datos do buque.

Categorías  de
destinatarios

Ministerio con competencias en pesca.

Ministerio con competencias en fomento e obras públicas.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e

RXPD_RAT_CM_v.01.02 Páxina 7 de 56

https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos
https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos
https://www.xunta.gal/


seguridade
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Axudas, bolsas e subvencións

Fins do tratamento Xestión e tramitación das axudas, bolsas e subvencións.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 1303/2013 relativo ás Disposicións Comúns dos Fondos
EIE.  

Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15
de maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. 

Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, texto refundido aprobado
polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións; Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia.

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. 

Categorías  de
interesados

Persoal;  Persoas  beneficiarias;  Persoas  menores;  Persoas  propietarias  ou
arrendatarias; Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categoría especial:         

Datos de condenas ou infraccións penais.         

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, imaxe, Nº  SS / Mutualidade); Características Persoais (datos de
estado civil, datos de familia, data de nacemento, lugar de nacemento, idade,
sexo, nacionalidade); Circunstancias sociais (propiedades, posesións, licenzas,
permisos, autorizacións); Académicos e profesionais (formación, titulacións,
experiencia profesional,  pertenza a colexios ou a asociacións profesionais);
Detalles de Emprego (profesión, postos de traballo, datos non económicos de
nómina,  historial  do  traballador);  Información  comercial  (actividades  e
negocios); Económicos, financeiros e de seguros (ingresos e rendas, créditos,
préstamos,  avais,  datos  bancarios,  datos  económicos  de  nómina,  datos
deducións impositivas/impostos, seguros); Transaccións de bens e servizos
(bens e servizos recibidos polo afectado).

Outros Datos:         

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Deputacións provinciais.

Consellería de Facenda e Administración Pública.

RXPD_RAT_CM_v.01.02 Páxina 9 de 56

https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos
https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos
https://www.xunta.gal/


Ministerio con competencias en pesca.

Xulgados e tribunais.

Base de Datos Nacional de Subvencións.

Páxinas web e outros medios de comunicación institucional.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Axudas para a frota e empresas de transformación no eido pesqueiro

Fins do tratamento

Xestión  e  tramitación  do  procedemento  das  axudas  destinadas  a  frota
galega.

Xestión e tramitación do procedemento das axudas destinadas a empresas
de transformación.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

RXPD 9.2.g) Tratamento necesario por razóns dun interese público esencial,
sobre a base do Dereito da Unión ou dos Estados membros, que debe ser
proporcional  ao  obxectivo  perseguido,  respectar  no  esencial  o  dereito  á
protección  de  datos  e  establecer  medidas  adecuadas  e  específicas  para
protexer os intereses e dereitos fundamentais do interesado.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 508/2014, Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Regulamento (UE) nº 1303/2013, disposicións comúns FEMP.

Lei  9/2007,  do 13  de xuño,  de subvencións  de  Galicia;  Decreto Lexislativo
1/1999,  do 7 de outubro,  polo  que se aproba o  texto refundido da Lei  de
Réxime  Financeiro  e  Orzamentario  de  Galicia;  Decreto  11/2009,  do  8  de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

Lei  1/2016,  do  18  de  xaneiro,  de  transparencia  e  bo  goberno.  Ordes  das
axudas.

Categorías  de
interesados

Persoas  beneficiarias;  Persoas  solicitantes;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

Categorías de datos Datos de categoría especial: 

Datos de condenas ou infraccións penais. 

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, Nº  SS / Mutualidade); Características Persoais (datos de estado
civil, idade, sexo); Circunstancias sociais (propiedades, posesións, pertenza a
clubs,  asociacións,  licenzas,  permisos,  autorizacións);  Académicos  e
profesionais  (formación,  titulacións,  experiencia  profesional,  pertenza  a
colexios  ou  a  asociacións  profesionais);  Detalles  de  Emprego  (profesión,
historial  do  traballador);  Información  comercial  (actividades  e  negocios,
licenzas comerciais); Económicos, financeiros e de seguros (ingresos e rendas,
investimentos,  bens  patrimoniais,  créditos,  préstamos,  avais,  datos
bancarios,  seguros,  hipotecas,  subsidios,  beneficios,  historial  créditos);
Transaccións de bens e servizos (bens e servizos fornecidos polo afectado,
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bens  e  servizos  recibidos  polo  afectado,  transaccións  financeiras,
compensacións/indemnizacións).

Outros Datos: 

Exclusivamente grao de discapacidade.

Datos de infraccións administrativas. 

Datos do buque.

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Ministerio con competencias en pesca.

Xulgados e tribunais.

Base de Datos Nacional de Subvencións.

Páxinas web e outros medios de comunicación institucional.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Contratación administrativa xeral

Fins do tratamento
Xestión  dos  procesos  de  licitación  e  adxudicación  de  contratos
administrativos. Tramitación dos expedientes. Formalización dos contratos.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

RXPD 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o
interesado  é  parte  ou  para  a  aplicación  a  petición  deste  de  medidas
precontractuais.

Detalle da base xurídica

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de Transparencia e bo goberno.

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Provedores; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Características  Persoais  (data  de  nacemento,  lugar  de
nacemento,  nacionalidade);  Académicos  e  profesionais  (formación,
titulacións,  experiencia  profesional,  pertenza  a  colexios  ou  a  asociacións
profesionais); Detalles de Emprego (profesión, postos de traballo, historial do
traballador);  Información  comercial  (actividades  e  negocios,  creacións
artísticas,  literarias,  científicas  ou técnicas);  Económicos,  financeiros  e  de
seguros (datos bancarios, seguros).

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Xulgados e tribunais.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
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de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Control e inspección da actividade marítimo pesqueira e asimiladas

Fins do tratamento
Control  e inspección da actividade pesqueira,  marisqueira e loita contra a
contaminación.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obrigación
legal aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 625/2017 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de
marzo de 2017 relativo aos controis e outras actividades oficiais realizados
para  garantir  a  aplicación da  lexislación  sobre  alimentos  e  pensos,  e  das
normas sobre saúde e benestar  dos animais,  sanidade vexetal  e  produtos
fitosanitarios.  

Regulamento (UE) nº 429/2016 do Parlamento Europeo e do Consello do 9 de
marzo de 2016 relativo ás enfermidades transmisibles dos animais e polo que
se modifican ou derrogan algúns actos en materia de sanidade animal.

Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece o regula o
Rexistro xeral de explotacións gandeiras. 

Real  Decreto  1614/2008,  do  3  de  outubro,  relativo  aos  requisitos
zoosanitarios  dos  animais  e  dos  produtos  da  acuicultura,  así  como  a
prevención e o control de determinadas enfermidades dos animais acuáticos.

Real  Decreto  728/2007,  do  13  de  xuño,  polo  que  se  establece  e  regula  o
Rexistro xeral de movementos de gando e o Rexistro xeral de identificación
individual.

Real Decreto 191/2011,  do 18 de febreiro,  sobre Rexistro xeral sanitario de
empresas alimentarias e alimentos.

Real  Decreto  542/2016,  do  25  de  novembro,  sobre  normas  de sanidade  e
protección animal durante o transporte.

Decreto  420/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias.

Decreto  204/2012,  do  4  de  outubro,  polo  que  se  crea  o  Rexistro  Galego
Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.  

Categorías  de
interesados

Persoas  propietarias  ou  arrendatarias;  Persoas  solicitantes;  Provedores;
Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos Datos de categoría especial:         

Datos de condenas ou infraccións penais.         

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica,  vídeo,  imaxe,  voz,  xeolocalización);  Características  Persoais
(datos  de  estado  civil,  data  de  nacemento,  nacionalidade);  Circunstancias
sociais  (propiedades,  posesións,  pertenza  a  clubs,  asociacións,  licenzas,
permisos, autorizacións); Académicos e profesionais (formación, titulacións);
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Detalles de Emprego (profesión, postos de traballo); Información comercial
(actividades e negocios,  licenzas comerciais);  Económicos,  financeiros  e de
seguros  (ingresos  e  rendas,  investimentos,  bens  patrimoniais,  seguros);
Transaccións de bens e servizos (bens e servizos fornecidos polo afectado,
bens e servizos recibidos polo afectado, transaccións financeiras); Datos de
control de presenza (data/hora entrada, data/hora saída).        

Outros Datos:         

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Ministerio con competencias en pesca.

Capitanía marítima.

Xulgados e tribunais.

Administracións públicas con competencias na materia.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Convenios e encomendas de xestión

Fins do tratamento
Tramitación dos convenios e daqueles outros instrumentos de colaboración,
así como das encomendas de xestión nas materias de competencia.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  de  Organización  e  funcionamento  da
Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime xurídico do sector público.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de Transparencia e bo goberno.

Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios
da Xunta de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas  beneficiarias;  Persoas  solicitantes;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica); Académicos e profesionais (formación, titulacións, experiencia
profesional).

Categorías  de
destinatarios

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Consellería de Facenda e Administración Pública. 

Xulgados e Tribunais.

Consello de Contas.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
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organizativas  de
seguridade

específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Emisión de certificacións e autorizacións de movemento de especies

Fins do tratamento
Validación de autorizacións de movementos de especies acuáticas no marco
legal.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 429/2016 do Parlamento Europeo e do Consello do 9 de
marzo de 2016 relativo ás enfermidades transmisibles dos animais e polo que
se modifican ou derrogan algúns actos en materia de sanidade animal.

Regulamento (UE) nº 625/2017 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de
marzo de 2017 relativo aos controis e outras actividades oficiais realizados
para  garantir  a  aplicación da  lexislación  sobre  alimentos  e  pensos,  e  das
normas sobre saúde e benestar  dos animais,  sanidade vexetal  e  produtos
fitosanitarios.

Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece o regula o
Rexistro xeral de explotacións gandeiras.

Real  Decreto  728/2007,  do  13  de  xuño,  polo  que  se  establece  e  regula  o
Rexistro xeral de movementos de gando e o Rexistro xeral de identificación
individual. 

Real  Decreto  1614/2008,  do  3  de  outubro,  relativo  aos  requisitos
zoosanitarios  dos  animais  e  dos  produtos  da  acuicultura,  así  como  a
prevención e o control de determinadas enfermidades dos animais acuáticos. 

Real Decreto 191/2011,  do 18 de febreiro,  sobre Rexistro xeral sanitario de
empresas alimentarias e alimentos.

Real  Decreto  542/2016,  do  25  de  novembro,  sobre  normas  de sanidade  e
protección animal durante o transporte.

Decreto  420/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias.

Decreto  204/2012,  do  4  de  outubro,  polo  que  se  crea  o  Rexistro  Galego
Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.

Categorías  de
interesados

Persoas  propietarias  ou  arrendatarias;  Persoas  solicitantes;  Provedores;
Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos Datos de categoría especial:         

Datos de condenas ou infraccións penais.         

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica,  vídeo,  imaxe);  Características  Persoais  (nacionalidade);
Circunstancias sociais (propiedades, posesións, pertenza a clubs, asociacións,
licenzas,  permisos,  autorizacións);  Académicos  e  profesionais  (formación,
titulacións, pertenza a colexios ou a asociacións profesionais);  Detalles de
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Emprego (profesión, postos de traballo); Información comercial (actividades e
negocios,  licenzas  comerciais);  Económicos,  financeiros  e  de  seguros
(ingresos e rendas, investimentos, bens patrimoniais, seguros); Transaccións
de bens e servizos (bens e servizos fornecidos polo afectado, bens e servizos
recibidos polo afectado, transaccións financeiras).        

Outros Datos:         

Datos de infraccións administrativas.

Matrícula buque.

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Sanidade. 

Consellería do Medio Rural. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ministerio con competencias en sanidade.

Xulgados e tribunais.

Forzas e corpos de seguridade do estado.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Autoridades competentes de outros estados membros.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Emisión de informes técnicos

Fins do tratamento
Emisión de informes preceptivos e facultativos relativos ás competencias da
unidade administrativa.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Lei 11/2008 pesca de Galicia.

Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos,
útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos
recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma
de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes;  Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono);  Circunstancias  sociais  (licenzas,
permisos, autorizacións).

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Estadística de pesca e acuicultura en Galicia

Fins do tratamento

Explotación  do  rexistro  de  buques  pesqueiros  da  comunidade  autónoma;
estadística de primeira venda de produtos pesqueiros frescos; estadística de
permisos de marisqueo a pé; estadística de produción de acuicultura mariña,
ocupación na pesca e na acuicultura.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021.

Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026.

Decreto 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico
anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022.

Categorías  de
interesados

Persoal;  Persoas  propietarias  ou  arrendatarias;  Persoas  solicitantes;
Representantes legais ou voluntarios; Outras persoas (persoas asociadas).

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Características  Persoais  (datos  de  estado  civil,  data  de
nacemento, lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade); Circunstancias
sociais  (propiedades,  posesións,  pertenza  a  clubs,  asociacións,  licenzas,
permisos, autorizacións); Académicos e profesionais (experiencia profesional);
Detalles de Emprego (profesión, postos de traballo, datos non económicos de
nómina,);  Información  comercial  (actividades  e  negocios);  Económicos,
financeiros e de seguros (ingresos e rendas).

Outros Datos: 

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.
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Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Expedición de títulos de lecer e profesionais

Fins do tratamento

Expedición  e  rexistro  dos  diferentes  títulos  náutico-pesqueiro,  lecer  e
mergullo profesional. Expedición das tarxetas acreditativas das titulacións.

Xestión, tramitación e resolucións das reclamacións relativas a exames de
titulacións naútico-deportivas.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Real decreto 1377/1997, do 29 de agosto, polo que se transfiren á Comunidade
Autónoma de Galicia funcións e servizos en materia de mergullo.

Real  Decreto  36/2014,  do  24  de  xaneiro,  polo  que  se  regulan  os  títulos
profesionais do sector pesqueiro.

Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións
náuticas para o goberno das embarcacións de recreo.

Real Decreto 238/2019, do 5 de abril,  polo que se establecen habilitacións
anexas ás titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de recreo e
actualízanse as medidas de seguridade na utilización das motos náuticas.

Decreto 152/1998, do 15 de maio, polo que se establecen las condicións para o
exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Categorías  de
interesados

Estudantes; Persoas menores; Persoas solicitantes; Proxenitores ou titores;
Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de condenas ou infraccións penais. 

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, imaxe); Características Persoais (data de nacemento, idade, sexo,
nacionalidade);  Circunstancias  sociais  (licenzas,  permisos,  autorizacións);
Académicos e profesionais (formación, titulacións, experiencia profesional);
Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios).

Outros Datos: 

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Ministerio con competencias en pesca.

Ministerio con competencias en fomento e obras públicas.

Xulgados e tribunais.

Fiscalía Superior de Galicia.

Forzas e corpos de seguridade.

Transferencias Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
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internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Libro diario de mergullo e intervencións hiperbáricas e subacuáticas

Fins do tratamento
Expedición  do  libro  diario  de  mergullo  e  autorización  das  intervencións
subacuáticas.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Decreto 152/1998, do 15 de maio, polo que se establecen as condicións para o
exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 50/2021, do 11 de marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da
Consellería do Mar.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, imaxe); Características Persoais (data de nacemento, idade, sexo,
nacionalidade);  Circunstancias  sociais  (licenzas,  permisos,  autorizacións);
Académicos e profesionais (formación, titulacións, experiencia profesional).

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Permisos e autorización en pesca profesional e marisqueo

Fins do tratamento

Autorizacións  administrativas  en  materia  de  pesca  profesional  en  augas
interiores competencia de Galicia.

Autorización  para  a  actividade  de  evisceración  de  vieira  para  a  súa
comercialización.

Autorizacións administrativas e permisos en materia pesqueira.

Xestión de autorizacións de primeira venda en lonxa e fora de lonxa. 

Renovación dos títulos  habilitantes  para extracción marisqueira  na  Ría  de
Ferrol e resolución de suspensións temporais do permiso.

Renovación dos títulos habilitantes para extracción marisqueira  e resolución
de suspensións temporais do permiso.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello sobre
requisitos específicos de hixiene dos alimentos de orixe animal.  

Ley 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia. 

Decreto  425/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e
marisqueira.

Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos,
útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos
recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma
de Galicia.  

Categorías  de
interesados

Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Representantes
legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo  electrónico,
enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita, sinatura electrónica, imaxe);
Características  Persoais  (data  de  nacemento,  idade,  sexo,  nacionalidade);
Circunstancias  sociais  (propiedades,  posesións,  licenzas,  permisos,
autorizacións); Académicos e profesionais (experiencia profesional); Detalles
de  Emprego  (profesión,  postos  de  traballo);  Información  comercial
(actividades e negocios,  licenzas comerciais);  Económicos,  financeiros  e de
seguros  (subsidios,  beneficios);  Transaccións  de  bens  e  servizos  (bens  e
servizos fornecidos polo afectado, bens e servizos recibidos polo afectado).

Outros Datos: 

Matrícula do buque. Datos de infraccións administrativas.
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Categorías  de
destinatarios

Federación Galega de Pescadores.

Federacións Provinciais de Pescadores.

Ministerio con competencias en pesca.

Xulgados e tribunais.

Entidades colaboradoras na prestación de servizos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Permisos e licenzas de pesca mariña recreativa

Fins do tratamento Xestión da obtención e renovación das licenzas de pesca mariña recreativa.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica
Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galicia.

Decreto 211/1999, do 17 de xuño , polo que se regula a pesca marítima de
recreo.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes;  Representantes legais ou voluntarios;  Outras persoas
(persoas beneficiarias das autorizacións).

Categorías de datos
Datos de categorías xerais: 

Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, correo electrónico).

Categorías  de
destinatarios

Axencia Tributaria de Galicia.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Procedementos sancionadores en materia da Ley de pesca de Galicia

Fins do tratamento

Inicio, instrución e resolución dos procedementos sancionadores relacionados
coa  cooperación  coas  autoridades,  a  pesca  profesional,  o  marisqueo,  a
acuicultura,  a  pesca  recreativa,  as  actividades  náuticas  de  recreo  e
subacuáticas  profesionais,  a  ordenación  do  sector  pesqueiro,  a
comercialización de produtos pesqueiros, e a conservación do medio mariño.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD 9.2.g) Tratamento necesario por razóns dun interese público esencial,
sobre a base do Dereito da Unión ou dos Estados membros, que debe ser
proporcional  ao  obxectivo  perseguido,  respectar  no  esencial  o  dereito  á
protección  de  datos  e  establecer  medidas  adecuadas  e  específicas  para
protexer os intereses e dereitos fundamentais do interesado.

Detalle da base xurídica

Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Lei  39/2015,  do 1 de outubro,  do Procedemento administrativo común das
administracións públicas.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime xurídico do sector público.

Categorías  de
interesados

Persoas  menores;  Persoas  propietarias  ou  arrendatarias;  Representantes
legais ou voluntarios; Outras persoas (Interesados/Denunciados).

Categorías de datos

Datos de categoría especial: 

Datos relativos á saúde.

Datos de condenas ou infraccións penais. 

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, vídeo, imaxe, voz, Nº  SS / Mutualidade); Características Persoais
(datos  de  estado  civil,  datos  de  familia,  data  de  nacemento,  lugar  de
nacemento, idade, sexo, nacionalidade); Circunstancias sociais (propiedades,
posesións, pertenza a clubs, asociacións, licenzas, permisos, autorizacións);
Académicos  e  profesionais  (pertenza  a  colexios  ou  a  asociacións
profesionais);  Detalles  de  Emprego  (profesión);  Información  comercial
(actividades e negocios);  Económicos,  financeiros  e de seguros (ingresos e
rendas, datos bancarios, seguros).

Outros Datos: 

Circunstancias  sociais  desfavorables;  RISGA;  Datos  de  infraccións
administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Xulgados e tribunais.

Forzas e corpos de seguridade.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.
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Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente.

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Recursos, reclamacións e procedementos xudiciais

Fins do tratamento
Tramitación  e  resolución  de  recursos  administrativos  e  resolucións  de
responsabilidade patrimonial. 

Apoio á asesoría xurídica ante os órganos xudiciais.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  9.2.f)  Tratamento  necesario  para  a  formulación,  o  exercicio  ou  a
defensa de reclamacións ou cando os tribunais actúen en exercicio da súa
función xudicial.

Detalle da base xurídica

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Categorías  de
interesados

Persoas  beneficiarias;  Persoas  solicitantes;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categoría especial:

Datos relativos á saúde;

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Circunstancias  sociais  (propiedades,  posesións,  licenzas,
permisos, autorizacións); Académicos e profesionais (formación, titulacións,
experiencia profesional,  pertenza a colexios ou a asociacións profesionais);
Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios).

Outros Datos:         

Exclusivamente condición de vítima de violencia de xénero.

Circunstancias sociais desfavorables.

RISGA. 

Datos de infraccións administrativas.

Matrícula embarcación de recreo ou similar.

Categorías  de
destinatarios

Presidencia da Xunta da Galicia.

Consello consultivo de Galicia.

Xulgados e tribunais.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
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Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Relación coas confrarías de pescadores

Fins do tratamento
Rexistro das confrarías de pescadores de Galicia.

Control  e  supervisión  do  procedemento  electoral  das  confrarías  de
pescadores e das súas federacións.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD 6.1.a) Consentimento das persoas interesadas.

Detalle da base xurídica
Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia.

Decreto  8/2014,  do  16  de  xaneiro,  polo  que  se  regulan  as  confrarías  de
pescadores de Galicia e as súas federacións.

Categorías  de
interesados

Persoal;  Persoas  menores;  Persoas  solicitantes;  Representantes  legais  ou
voluntarios; Outras persoas (Persoas afiliadas).

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica, imaxe); Características Persoais (data de nacemento, sexo).

Categorías  de
destinatarios

Xulgados e tribunais.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente.

En  determinados  casos,  conservaranse  para  as  devanditas  finalidades  en
tanto a persoa interesada non retire o seu consentimento.

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Rexistro de buques

Fins do tratamento

Inscrición dos buques incluídos nas listas 3ª e 4ª do Rexistro de matrícula de
buques que teñan a súa base en portos da Comunidade autónoma de Galicia,
adicados á pesca, ao marisqueo ou a labores auxiliares de acuicultura.

Fixar  os  datos  mínimos  relativos  ás  características  principais  a  nivel
estrutural e de esforzo pesqueiro.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galicia.

Decreto  420/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente en materia de rexistro de buques e de empresas halioalimentarias.

Decreto 97/2005, do 14 de abril,  polo que se regula o Rexistro de Buques
Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoal; Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Persoas
usuarias; Provedores; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica); Circunstancias sociais (propiedades, posesións, pertenza a clubs,
asociacións,  licenzas,  permisos,  autorizacións);  Información  comercial
(actividades e negocios).

Categorías  de
destinatarios

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Rexistro de fundacións de interese galego

Fins do tratamento
Actuacións  da  consellería  en  relación  coas  fundacións  de  interese  galego
sobre as que exerce o protectorado.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obrigación
legal aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Lei 50/2002, de 26 de decembro, de fundacións.

Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. 

Decreto 14/2009,  do 21  de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
fundacións de interese galego.

Decreto 15/2009,  do 21  de xaneiro,  polo que se aproba o regulamento do
rexistro de fundacións de interese galego.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica).

Categorías  de
destinatarios

Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Rexistro halioalimentario

Fins do tratamento
Inscrición das empresas, centros, establecementos e instalacións adicadas á
explotación, aproveitamento, transformación, almacenamento, manipulación
e comercialización en orixe dos recursos mariños con destino á alimentación.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica
Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galicia.

Decreto  420/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente en materia de rexistro de buques e de empresas halioalimentarias.

Categorías  de
interesados

Persoal; Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Persoas
usuarias; Provedores; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Circunstancias  sociais  (propiedades,  posesións,  licenzas,
permisos, autorizacións); Información comercial (actividades e negocios).

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Salvamento marítimo

Fins do tratamento
Vixilancia,  busca,  salvamento  e  protección  do  medio  mariño  nas  augas
galegas.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Lei  2/2004, do 21 de abril,  pola que se crea o Servizo de Gardacostas de
Galicia.

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Lei 10/2010, do 11 de novembro, de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril,
pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas beneficiarias; Persoas propietarias ou arrendatarias; Representantes
legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica,  vídeo,  imaxe,  voz);  Circunstancias  sociais  (propiedades,
posesións,  licenzas,  permisos,  autorizacións);  Económicos,  financeiros  e de
seguros (seguros); 

Outros Datos:        

Matrícula de vehículo.

Categorías  de
destinatarios

Xulgados e tribunais.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Títulos habilitantes en materia de acuicultura

Fins do tratamento
Tramitación de permisos de actividade, concesións, autorizacións, extincións
e transmisións dos títulos.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Lei 22/88, do 28 de xullo de costas.

Lei 11/2008, do 3 de decembro de pesca de Galicia.

Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.

Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral de costas.

Decreto  406/1996  do  7  de  novembro  de  1996  polo  que  se  aproba  o
regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Decreto  130/1997,  do  14  de  maio,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  de
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais.

Decreto  274/2003,  do  4  de  xuño  de  2003  polo  que  se  regula  os
procedementos de obtención do permiso e concesión de actividade para os
establecementos de acuicultura e auxiliares de acuicultura na zona terrestre.

Categorías  de
interesados

Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Representantes
legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica); Características Persoais (datos de estado civil, datos de familia,
data de nacemento, lugar de nacemento, sexo, nacionalidade); Circunstancias
sociais  (propiedades,  posesións,  licenzas,  permisos,  autorizacións);
Académicos  e  profesionais  (formación,  titulacións,  experiencia  profesional,
pertenza  a  colexios  ou  a  asociacións  profesionais);  Detalles  de  Emprego
(profesión,  postos  de  traballo,  historial  do  traballador);  Información
comercial  (actividades  e  negocios);  Económicos,  financeiros  e  de  seguros
(ingresos e rendas, investimentos, bens patrimoniais, datos bancarios, datos
deducións impositivas/impostos, seguros, hipotecas); Transaccións de bens e
servizos (transaccións financeiras).

Categorías  de
destinatarios

Ministerio con competencias en acuicultura e transición ecolóxica.

Entidades locais.

Xulgados e tribunais.

Administracións con competencias na materia.

Páxinas web e outros medios de comunicación institucional.
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Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Tramitación de queixas, suxestións e reclamacións

Fins do tratamento
Tramitación  das  queixas  e  suxestións  xerais,  queixas  e  suxestións  ante  o
Valedor do Pobo, queixas e suxestións ante o Defensor do Pobo, queixas e
suxestións da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica

Lei Orgánica 3/1981, do 6 de abril, do Defensor do Pobo.

Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia.

Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da
boa administración.

Lei  39/2015,  do 1 de outubro,  do Procedemento administrativo común das
administracións públicas.

Decreto  129/2016,  do  15  de  setembro,  polo  que  se  regula  a  atención  á
cidadanía no sector público autonómico de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes;  Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo  electrónico,
enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura  electrónica);
Características  Persoais  (sexo,  nacionalidade);  Circunstancias  sociais
(licenzas,  permisos,  autorizacións);  Detalles  de  Emprego  (profesión);
Información comercial (actividades e negocios).

Outros Datos: 

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Valedora do Pobo. 

Defensora do Pobo.

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Xulgados e tribunais.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
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responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Videovixilancia

Fins do tratamento Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Detalle da base xurídica
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais.

Categorías  de
interesados

Persoas que accedan ás instalacións de centros ou organismos dependentes.

Categorías de datos
Datos de categorías xerais: 

Identificativos(Imaxe).

Categorías  de
destinatarios

Xulgados e tribunais.

Forzas e corpos de seguridade.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente.

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión, certificación e verificación dos fondos comunitarios

Fins do tratamento
Coordinación, seguimento, control e verificación dos fondos procedentes da
Unión Europea.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17
de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas
ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao
Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e
ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións
xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo
Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello.

Regulamento Delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014
que complementa o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e
do Consello polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de
Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo
Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais
relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social
Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de
maio de 2014 relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se
derrogan  os  Regulamentos  (CE)  nº  2328/2003,  (CE)  nº  861/2006,  (CE)  nº
1198/2006 e (CE) nº 791/2007 do Consello, e o Regulamento (UE) nº 1255/2011
do Parlamento Europeo e do Consello. 

Regulamento de Execución (UE) nº 1011/2014 da Comisión do 22 de setembro
de  2014  polo  que  se  establecen  normas  detalladas  para  a  aplicación  do
Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que
respecta a os modelos para a presentación de determinada información á
Comisión e normas detalladas sobre os intercambios de información entre
beneficiarios  e  autoridades  de  xestión,  autoridades  de  certificación,
autoridades de auditoría e organismos intermedios.

Categorías  de
interesados

Persoal;  Persoas  beneficiarias;  Provedores;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

Categorías de datos Datos de categorías xerais:         

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica,  imaxe,  Nº   SS  /  Mutualidade,  número  de  rexistro  persoal,
xeolocalización);  Características  Persoais  (datos  de  estado  civil);
Circunstancias  sociais  (propiedades,  posesións,  licenzas,  permisos,
autorizacións); Académicos e profesionais (formación, titulacións, experiencia
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profesional, pertenza a colexios ou a asociacións profesionais); Detalles de
Emprego (profesión, postos de traballo, datos non económicos de nómina);
Económicos, financeiros e de seguros (ingresos e rendas, investimentos, bens
patrimoniais, créditos, préstamos, avais, datos bancarios, datos económicos
de  nómina,  datos  deducións  impositivas/impostos,  seguros);   Datos  de
control de presenza (data/hora entrada, data/hora saída, motivo de ausencia).

Outros Datos:        

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Ministerio con competencias en pesca.

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Entidades auditoras.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión de datos de comercialización

Fins do tratamento
Soporte  das  obrigas  dos  operadores  da  pesca  e  da  acuicultura,  tanto  na
emisión de documentos como na comunicación de datos de produción.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica

Regulamento (UE) nº 473/2019 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19
de marzo de 2019, sobre a Axencia Europea de Control da Pesca.

Regulamento (UE) nº 1380/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11
de decembro de 2013, sobre a política pesqueira común.

Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello,  do 29 de setembro de 2008,
polo  que  se  establece  un  sistema  comunitario  para  previr,  desalentar  e
eliminar a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (INDNR).

Real Decreto 1086/2020, do 9 de decembro, polo que se regulan e flexibilizan
determinadas condicións de aplicación das disposicións da Unión Europea en
materia de hixiene da produción e comercialización dos produtos alimenticios
e regúlanse actividades excluídas do seu ámbito de aplicación.

Decreto  420/1993,  do  17  de  decembro,  polo  que  se  refunde  a  normativa
vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias.

Categorías  de
interesados

Persoal; Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Persoas
usuarias; Provedores; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de condenas ou infraccións penais. 

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica,  xeolocalización);  Características  Persoais  (data  de  nacemento,
idade, sexo); Circunstancias sociais (propiedades, posesións, pertenza a clubs,
asociacións,  licenzas,  permisos,  autorizacións);  Información  comercial
(actividades e negocios).

Outros Datos: 

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
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responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión do parque móbil

Fins do tratamento
Xestión de procedementos relativos ao parque móbil: xestión con talleres e
itv; seguros, trámites coa DXT; multas.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento. RXPD 6.1.e) Tratamento necesario
para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio  de
poderes  públicos.  RXPD 6.1.b)  Tratamento  necesario  para a  execución dun
contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de
medidas precontractuais.

Detalle da base xurídica

Lei 5/2011, de 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia. 

Lei  39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas. 

Decreto 50/1989, do 8 de marzo, aproba o Regulamento da Lei de patrimonio
de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoal.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Características  Persoais  (data  de  nacemento,  lugar  de
nacemento, nacionalidade). 

Outros Datos:  

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Xulgados e tribunais.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
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de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión do patrimonio da consellería

Fins do tratamento
Xestión  de  procedementos  relativos  aos  bens  mobles  e  inmobles  da
consellería:  afectacións,  desafectacións,  adscricións,  desadscricións,
mutacións, adquisicións, arrendamento, venda, cesións.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD  6.1.e)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  misión  de
interese público ou no exercicio de poderes públicos.

RXPD 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o
interesado  é  parte  ou  para  a  aplicación  a  petición  deste  de  medidas
precontractuais.

Detalle da base xurídica

Lei 5/2011, de 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Lei  39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas.

Decreto 50/1989, do 8 de marzo, aproba o Regulamento da Lei de patrimonio
de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas solicitantes; Representantes
legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Características  Persoais  (data  de  nacemento,  nacionalidade);
Información comercial (actividades e negocios); Económicos, financeiros e de
seguros (datos bancarios, seguros).

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Xulgados e tribunais.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.
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Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión do persoal

Fins do tratamento

Xestión dos datos do persoal, xestión e tramitación do expediente persoal,
control horario e rexistro diario da xornada laboral. Organización funcional
do persoal adscrito.

Xestión de permisos e vacacións.

Xestión da promoción profesional, desenvolvemento da carreira profesional,
promoción interna e traslados.

Xestión  da  retribución  básica,  complementos,  pago  de  nóminas  e
indemnizacións correspondentes por razón do servizo.

Xestión do plan de acción social.

Xestión das funcións de representación do persoal, promoción de elección a
delegados e xunta de persoal e procedemento electoral.

Xestión  das  situacións  de  incompatibilidades,  traslados,  excedencias  e
suspensión  de  funcións.  Tramitación  de  reclamacións,  expedientes
disciplinarios e recursos en materia de persoal. 

Xestión do plan de formación.

Xestión da prevención de riscos laborais.

Xestión xeral dos recursos humanos.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obrigación
legal aplicable ao responsable do tratamento. 

RXPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o
interesado  é  parte  ou  para  a  aplicación  a  petición  deste  de  medidas
precontractuais.

RXPD: 9.2.b) Tratamento necesario para o cumprimento de obrigacións e o
exercicio  de  dereitos  específicos  do  responsable  do  tratamento  ou  do
interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social,
na medida en que así o autorice o Dereito da Unión dos Estados membros ou
un  convenio  colectivo  con  arranxo  ao  dereito  dos  Estados  membros  que
estableza garantías adecuadas do respecto dos dereitos fundamentais e dos
intereses do interesado.

Detalle da base xurídica Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, Liberdade Sindical. 

Lei Orgánica 3/2007,do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e
mulleres.        

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais. 

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais Real Decreto
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba a Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.   

Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.  

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
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Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  de  organización  e  funcionamento  da
Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.  

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno.           

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.     

Decreto  Lexislativo  1/1999,  de  7  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  texto
refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.        

V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoal.

Categorías de datos

Datos  de  categoría  especial:   Afiliación  sindical;  Datos  relativos  á  saúde.
Datos  de  categorías  xerais:   Identificativos  (DNI,Pasaporte/NIE,  nome,
apelidos, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita,
sinatura  electrónica,  NºSS/Mutualidade,  número  de  rexistro  persoal);
Características  Persoais  (datos  de  estado  civil,  datos  de  familia,  data  de
nacemento, lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade); Circunstancias
sociais  (licenzas,  permisos,  autorizacións);  Académicos  e  profesionais
(formación  titulacións,  experiencia  profesional);  Detalles  de  Emprego
(profesión posto de traballo, historial do traballador);Económicos, financeiros
e de seguros (datos bancarios, datos económicos da nómina). Outros datos:
Datos  de  infraccións  administrativas;  Datos  de  control  de  presenza
(data/hora entrada, data/hora saída, IP fichaxe, motivo de ausencia)

Categorías  de
destinatarios

Administración Tributaria.        

Instituto Nacional da Seguridade Social e Mutua colaboradora.        

Tesourería Xeral da Seguridade Social.        

Entidades aseguradoras.        

Entidades financeiras.        

Entidad colaboradora no servizo de prevención de riscos laborais.        

Representantes dos traballadores e organizacións sindicais.        

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión dos plans de marisqueo

Fins do tratamento Xestión de plans de marisqueo xeral, recursos específicos e plans zonais.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

Detalle da base xurídica
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Decreto  153/2019,  do  21  de  novembro,  polo  que  se  regula  o  réxime  de
conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos
Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  sinatura  manuscrita,
sinatura electrónica).

Categorías  de
destinatarios

Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
CONSELLERÍA DO MAR

Responsable: Xunta de Galicia – Consellería do Mar

Datos de contacto do responsable: https://www.xunta.gal

Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-
datos

Xestión económica e orzamentaria

Fins do tratamento

Xestión económica e tramitación do pagamento. 

Xestión económica dos contratos centralizados, gastos menores, convenios e
encomendas de xestión. 

Elaboración do orzamento, seguimento e modificacións.

Base  xurídica  do
tratamento

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o
interesado  é  parte  ou  para  a  aplicación  a  petición  deste  de  medidas
precontractuais.

Detalle da base xurídica

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17
de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas
ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao
Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e
ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións
xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo
Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) nº1083/2006 do Consello.

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.    

Decreto  Lexislativo  1/1999,  do  7  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  texto
refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoal;  Persoas  solicitantes;  Provedores;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  correo
electrónico,enderezo  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica);  Detalles  de  Emprego  (profesión,  postos  de  traballo);
Información comercial (actividades e negocios); Económicos, financeiros e de
seguros  (datos  bancarios,  datos  deducións  impositivas/impostos);
Transaccións de bens e servizos (bens e servizos fornecidos polo afectado).

Categorías  de
destinatarios

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Ministerio con competencias en pesca.

Xulgados e tribunais.
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Transferencias
internacionais  de datos
(fóra  do  Espazo
Económico Europeo)

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazos previstos para a
supresión dos datos

Os  datos  deberán  ser  conservados  mentres  sexan  necesarios  para  a
consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar destas e do tratamento dos datos
e, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. 

Será  de  aplicación  o  previsto  na  normativa  de  arquivos  e  documentos,
concretamente a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.

Medidas  técnicas  e
organizativas  de
seguridade

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais das medidas
específicas para garantir  a seguridade da información non automatizada e
medidas  derivadas  da  Política  de  Seguridade  da  Información  da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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