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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Consultas, queixas, solicitudes de transparencia e exercicio de dereitos
en materia de protección de datos

Fins do tratamento

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

Xestión  dos  recursos  e  tramitación  das  solicitudes  de  acceso  á
información pública no ámbito da transparencia 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

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 menores; Persoas solicitantes; Representantes legais ou
voluntarios.

Categorías de datos
Datos de categorías xerais: 

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

Categorías  de
destinatarios

Comisión de Transparencia de Galicia.

Axencia Española de Protección de Datos.

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.  Os  datos  conservaranse
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durante  o  tempo  necesario  para  resolver  as  solicitudes,
reclamacións  e  recursos.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Preguntas parlamentarias, queixas ao Valedor do Pobo e Defensor do 
Pobo

Fins do tratamento

Preguntas parlamentarias, queixas do Valedor do pobo, queixas do
defensor  do  pobo,  queixas e suxestións da cidadanía,  acceso a
información pública, peticións patrimoniais, exercicio de dereitos 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.

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.

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 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 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 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas  propietarias  ou  arrendatarias;  Representantes  legais  ou
voluntarios; Representantes de partidos políticos.

Categorías de datos

Datos de categoría especial: 

Datos relativos á saúde.

Datos de categorías xerais: 

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

Categorías  de
destinatarios

Parlamento de Galicia.

Valedor do Pobo.

Defensor do Pobo.
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Consellería de Facenda e Administración Pública.

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.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Seguridade lóxica e xestión de incidentes

Fins do tratamento
Xestión  do  acceso  lóxico  aos  sistemas  de  información  da
Consellería.

Xestión e notificación dos incidentes e violacións de seguridade.

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.

Real  Decreto  3/2010,  do  8  de  xaneiro,  polo  que  se  regula  o
Esquema  Nacional  de  Seguridade  no  ámbito  da  Administración
electrónica.

Categorías  de
interesados

Persoas de contacto; Persoas usuarias; Provedores.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: 

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  enderezo
electrónico e teléfono); Detalles de Emprego (postos de traballo);
Datos de navegación (dirección IP).

Outros Datos:

Datos tratados na xestión o incidente e/ou contidos na notificación
do mesmo.

Categorías  de
destinatarios

Axencia Española de Protección de datos.

Centro Criptolóxico Nacional.

Forzas e corpos de seguridade.

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

Os datos deberán ser conservados mentres sexan necesarios para
a  consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as
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datos

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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Contratación administrativa xeral 

Fins do tratamento
Licitación e adxudicación de contratos administrativos e calquera
reclamación relacionada con estes.

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.

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

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de condenas ou infraccións penais.

Datos de categorías xerais:

Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, enderezo postal
e electrónico, teléfono, sinatura manuscrita e sinatura electrónica.);
Académicos  e  profesionais  (formación,  titulacións,  historial  do
estudante,  experiencia  profesional  e  pertenza  a  colexios  ou  a
asociacións profesionais); Detalles de Emprego (profesión, postos
de traballo e historial do traballador); Económicos, financeiros e de
seguros (ingresos, rendas e seguros).

Outros Datos:

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de Consello de Contas de Galicia.
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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.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Relación coas institucións públicas

Fins do tratamento
Convenios de colaboración con concellos, cambios de titularidade
de  estradas,  concesión  do  uso  de  bens  de  dominio  público
adscritos á axencia.

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.a) Consentimento das persoas interesadas.

Detalle  da  base
xurídica

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

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

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

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

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Decreto  66/2016,  do  26  de  maio,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Categorías  de
interesados

Persoas beneficiarias; Persoas solicitantes; Representantes legais
ou  voluntarios;  Outras  persoas:  interventores  e  secretarios  de
entidades locais.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:

Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, enderezo postal
e electrónico e teléfono, sinatura manuscrita e sinatura electrónica);
Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios).

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

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.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Xestión parque de vehículos

Fins do tratamento
Xestión do uso de vehículos da Axencia Galega de Infraestruturas
por parte do persoal para visitar as obras.

Base  xurídica  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 2/2015, do 29 de abril, do Emprego público de Galicia.

Real  Decreto Lexislativo  5/2015,  do 30 de outubro,  polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público.

Categorías  de
interesados

Persoal; Persoas usuarias.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:

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

Outros Datos:

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Non se prevén cesións 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 As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais

13
RXPD_RAT_AXI_v.01.01



MO_v.02.03

organizativas  de
seguridade

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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Xestión económica

Fins do tratamento
Execución, xestión, contabilidade e control dos gastos e ingresos
da Axencia.

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.a) Consentimento das persoas interesadas.

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

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público.

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 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Representantes legais ou voluntarios.

Categorías de datos

Datos de condenas ou infraccións penais.

Datos de categorías xerais:

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  enderezo
electrónico e postal, teléfono, sinatura manual, sinatura electrónica,
número  Seguridade  Social  e  tarxeta  sanitaria);  Económicos,
financeiros e de seguros (datos bancarios).

Outros datos:

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

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.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Dirección de contratos de execución de obras e inspección de obra civil
e edificación

Fins do tratamento
Seguimento e xestión técnico-administrativa dos contratos de obras
e  servizos  relacionados  coa  construción  e  mantemento  de
infraestruturas.

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.

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 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da edificación.

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoal;  Representantes  legais  ou  voluntarios;  Outras  persoas:
persoal da administración local.

Categorías de datos Datos de condenas ou infraccións penais.

Datos de categorías xerais:

Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, enderezo postal
e electrónico, teléfono, sinatura manuscrita e sinatura electrónica);
Académicos  e  profesionais  (formación,  titulacións,  historial  do
estudante,  experiencia  profesional  e  pertenza  a  colexios  ou  a
asociacións profesionais); Detalles de Emprego (profesión, postos
de  traballo,  datos  non  económicos  de  nómina  e  historial  do
traballador);  Información  comercial  (actividades  e  negocios,
licenzas comerciais e creacións artísticas, literarias, científicas ou
técnicas); Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios,
datos económicos de nómina e seguros); Transaccións de bens e
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servizos (bens e servizos fornecidos polo afectado, bens e servizos
recibidos polo afectado, transaccións financeiras e compensacións
e indemnizacións).

Outros datos:

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Consellería de Facenda e Administración Pública.

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Consellería de Sanidade.

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.  Os  datos  se  conservarán
durante a vida útil da infraestrutura. 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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Seguimento e control de obra pública en réxime de concesión

Fins do tratamento
Seguimento  e  control  de  proxecto,  construción  e  explotación  de
vías e elementos funcionais de titularidade autonómica en réxime
de concesión e encomenda de xestión.

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 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

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, enderezo postal
e electrónico, teléfono, sinatura manuscrita e sinatura electrónica.);
Académicos  e  profesionais  (formación,  titulacións  e  experiencia
profesional).

Categorías  de
destinatarios

Xulgados e Tribunais.

Forzas e corpos de seguridade.

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

Os datos deberán ser conservados mentres sexan necesarios para
a  consecución  das  referidas  finalidades,  para  determinar  as
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datos

posibles responsabilidades que se  puidesen derivar  destas e do
tratamento  dos  datos  e,  en  todo  caso,  durante  os  prazos
establecidos  pola  lexislación  vixente.  Os  datos  conservaranse
durante o prazo de 30 anos para os datos asociados á xestión en
réxime de concesión e encomenda de xestión. Durante a vida útil
da infraestrutura para os datos asociados aos documentos técnicos
das vías construídas. 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.

20
RXPD_RAT_AXI_v.01.01



MO_v.02.03

REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Xestión da sinistralidade da rede autonómica

Fins do tratamento
A xestión  dos  datos  de  accidentalidade  da  rede  autonómica  de
estradas de Galicia. Procesado e análise.

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

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 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Decreto  66/2016,  do  26  de  maio,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas menores; Persoas propietarias ou arrendatarias; Persoas
usuarias;  Proxenitores  ou  titores;  Representantes  legais  ou
voluntarios.

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 e apelidos).

Outros datos:

Discapacidades  físicas  e  intelectuais;  Datos  de  infraccións
administrativas.

Categorías  de Non se prevén cesións de datos.
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destinatarios

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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Catálogo visual de estradas

Fins do tratamento

Xestión  da  aplicación  que  permite  ver  as  imaxes  das  estradas
autonómicas a través do Catálogo web na páxina web da Xunta e a
través da Axenda de Estradas que ademais é un inventario  das
estradas, para o persoal da AXI.

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 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Decreto  66/2016,  do  26  de  maio,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas menores; Persoas usuarias.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:

Identificativos(Imaxe).

Categorías  de
destinatarios

Páxinas web e outros medios de comunicación institucional.

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

As esixidas polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ademais
das medidas específicas para garantir a seguridade da información
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seguridade
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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Solicitudes de autorizacións e peticións de información en zona de 
dominio público e afección de estradas.

Fins do tratamento

Tramitación  e  resolución  dos  expedientes  de  autorización  e
informes  preceptivos  para  todo  tipo  de  obras,  instalacións  e
actividades que afecten terreos comprendidos no dominio público
viario e as súas zonas de protección das estradas de titularidade
autonómica.

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.a) Consentimento das persoas interesadas.

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 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

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

Decreto  66/2016,  do  26  de  maio,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas solicitantes; Persoas usuarias; Representantes legais ou
voluntarios; Outras persoas: persoal da administración local.

Categorías de datos Datos de condenas ou infraccións penais.

Datos de categorías xerais:

Identificativos  (DNI/Pasaporte/NIE,  nome,  apelidos,  enderezo
electrónico  e  postal,  teléfono,  sinatura  manuscrita,  sinatura
electrónica  e  xeolocalización);  Circunstancias  sociais
(características  de aloxamento,  vivenda,  propiedades,  posesións,
pertenza a clubs, asociacións, licenzas, permisos e autorizacións);
Académicos  e  profesionais  (formación,  titulacións,  pertenza  a
colexios  ou  a  asociacións  profesionais);  Información  comercial
(actividades  e  negocios);  Económicos,  financeiros  e  de  seguros
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(datos bancarios e seguros).

Outros datos:

Datos de infraccións administrativas.

Categorías  de
destinatarios

Entidades locais.

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.  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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Reclamacións por afección das estradas.

Fins do tratamento

Solicitudes de ruído.

Solicitudes de recoñecemento de tramos urbanas.

Solicitudes de redución da liña límite de edificación (LLE).

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 37/2003, do 17 de novembro, do Ruido.

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

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

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Decreto  66/2016,  do  26  de  maio,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

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

Categorías de datos Datos de categorías xerais: Identificativos.

Categorías  de
destinatarios

Entidades locais.

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
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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
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Responsable: Xunta de Galicia – Axencia Galega de Infraestruturas.

Datos de contacto do responsable: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/
c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

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

Procedementos de información pública.

Fins do tratamento
Informacións públicas a efectos expropiatorios da Lei de estradas
de Galicia.

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 do 16 de decembro de 1954, de Expropiación forzosa.

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

Real  Decreto  849/1986,  do  11  de  abril,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento do Dominio Público Hidráulico.

Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da

Axencia Galega de Infraestruturas.

Categorías  de
interesados

Persoas beneficiarias; Persoas menores; Persoas propietarias ou
arrendatarias;  Persoas  solicitantes;  Proxenitores  ou  titores;
Representantes legais ou voluntarios; Outras persoas: persoal de
entidades locais.

Categorías de datos

Datos de categorías xerais:

Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, enderezo postal
e electrónico, teléfono, sinatura manuscrita e sinatura electrónica);
Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios).

Categorías  de
destinatarios

Augas de Galicia.

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

29
RXPD_RAT_AXI_v.01.01



MO_v.02.03

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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