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REXISTRO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DO
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

Responsable: Xunta de Galicia – Instituto Galego de Estatística

Datos de contacto do responsable: https://www.ige.eu
Contacto  do  delegado  de  protección  de  datos:  https://www.xunta.gal/delegados-de-
proteccion-de-datos

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fins do tratamento
Xestión  dos  procedementos  de  contratación  pública  de  obras,
subministracións  e  servizos  do  IGE, incluíndo  a  tramitación
contable e as reclamacións presentadas ao respecto

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 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Categorías  de
interesados

Persoas físicas e representantes de persoas xurídicas

Categorías de datos

Datos de carácter identificativos: nome e apelidos, DNI, enderezo
postal e electrónico, teléfono, sinatura manuscrita e electrónica e
número mutualidade/SS
Datos de características persoais: nacionalidade
Datos de circunstancias sociais: licenzas, permisos e autorizacións
Datos  académicos  e  profesionais:  formación,  titulacións,
experiencia  profesional,  pertenza  a  colexios  ou  a  asociacións
profesionais
Datos de emprego: profesión e postos de traballo. Actividades e
negocios
Datos  económicos  e  financeiros:  créditos,  préstamos,  avais  e
datos bancarios
Datos  de  transaccións  de  bens  e  servizos:  bens  e  servizos
fornecidos polo afectado

Categorías  de
destinatarios

Administración autonómica
Xulgados e Tribunais
Outros  órganos  da  administración  xeral  e  do  sector  público
autonómico con competencia na materia
Publicación en diarios  oficiais,  portais  web e outros medios de
comunicación institucional

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

Páxina 4 de 25
Rexistro das actividades de tratamento – Instituto Galego de Estatística



       

CONVENIOS DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Fins do tratamento Xestión de alumnos universitarios en prácticas no IGE

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia

Categorías  de
interesados

Estudantes, persoal e representantes legais

Categorías de datos
Datos  de  carácter  identificativo:  nome,  apelidos,  DNI,  sinatura
electrónica e manuscrita, enderezo electrónico
Datos académicos e profesionais: formacións, titulacións

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
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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RELACIÓNS COA CIDADANÍA

Fins do tratamento
Resolución de consultas estatísticas e suxestións da cidadanía
Xestión da lista de distribución de información xeral

Base  xurídica do
tratamento

RXPD: 6.1.a) Consentimento das persoas interesadas
RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Categorías  de
interesados

Solicitantes e representantes legais

Categorías de datos
Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, enderezo postal
e electrónico, teléfono
Datos académicos e profesionais: profesión

Categorías  de
destinatarios

Administración autonómica

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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SEGURIDADE LÓXICA E XESTIÓN DE INCIDENTES

Fins do tratamento
Xestión do acceso lóxico aos sistemas de información do IGE
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 para a xestión dos incidentes
Persoas usuarias dos sistemas de información

Categorías de datos

Datos de categorías xerais: Identificativos; Detalles de emprego;
Datos de navegación
Outros  datos:  Datos  tratados  na  xestión  do  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
Equipos  de  resposta  a  incidentes  de  seguridade e  emerxencias
informáticas

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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VIDEOVIXILANCIA E CONTROL DE ACCESO ÁS INSTALACIÓNS

Fins do tratamento
Vídeovixilancia e control de acceso as instalacións e dependencias
do IGE
Seguridade e control de presenza no edificio

Base  xurídica do
tratamento

RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal e garantía de dereitos dixitais
Lei 5/2014, do 4 de abril, de seguridade privada

Categorías  de
interesados

Persoas que acceden ás instalacións do organismo

Categorías de datos
Videovixilancia: datos de carácter identificativo: imaxe
Control  de  acceso:  Datos  identificativos:  nome,  apelido,  DNI.
Datos de control de presenza: hora de entrada, hora de saída

Categorías  de
destinatarios

Forzas e corpos de seguridade
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

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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XESTIÓN DOS RECURSOS HUMANOS
Fins do tratamento Xestión, control e coordinación do persoal do IGE

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
RXPD:  6.1.c)  Tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha
obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento
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,de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
homes e mulleres
Lei  orgánica 3/2018, de 3 de decembro, de  protección de  datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais 
Lei 16/2010, de 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  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
Real  decreto  lexislativo  2/2015,  de  23 de  outubro,  polo  que  se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores
Real  decreto  lexislativo  5/2015,  de 30 de outubro,  polo  que se
aproba a Lei do estatuto básico do empregado público

Categorías  de
interesados

Empregados públicos do IGE

Categorías de datos Datos de categorías especiais: de saúde
Datos de infraccións administrativas
Datos de carácter identificativo: nome e apelidos, DNI, enderezo
postal  e  electrónico,  teléfono,  imaxe,  número  SS/mutualidade,
tarxeta sanitaria, sinatura manuscrita e nacionalidade
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia,
data e lugar de nacemento, número rexistro persoal e carné de
conducir
Datos  académicos  e  profesionais:  formacións,  titulacións  e
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experiencia profesional
Datos de emprego: profesión e posto de traballo
Datos económicos e financeiros: ingresos, rendas, datos bancarios
e datos económicos da nómina
Datos de control horario

Categorías  de
destinatarios

Administración autonómica
Administración estatal
Mutuas colaboradoras
Representantes dos traballadores e organizacións sindicais
Entidades aseguradoras
Entidades bancarias
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 DE MEMBROS DO CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Fins do tratamento
Xestión dos membros do Consello Galego de Estatística
Pago de dietas a membros non pertencentes á administración

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
RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia

Categorías  de
interesados

Membros  do  Consello  Galego  de  Estatística  e  representantes
legais

Categorías de datos
Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, DNI
Datos económicos e financeiros: datos bancarios

Categorías  de
destinatarios

Entidades bancarias

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 DE MEMBROS DE ÓRGANOS ESTATÍSTICOS SECTORIAIS
Fins do tratamento Xestión dos membros dos órganos estatísticos sectoriais

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 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia

Categorías  de
interesados

Persoal e representantes legais

Categorías de datos
Datos  de  carácter  identificativo:  nome  e  apelidos,  enderezo
electrónico

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
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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BASE DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICA

Fins do tratamento
Elaboración  de  información  de  base  para  operacións  ou
actividades estatísticas
Xestión da base de datos sociodemográfica

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Cidadáns

Categorías de datos

Datos de  carácter  identificativo:  nome,  apelidos,  DNI,  enderezo
postal, nº SS e mutualidade
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia,
data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade
Datos de circunstancias sociais: características da vivenda
Datos académicos e profesionais: formación, profesión, posto de
traballo
Datos económicos e financeiros: actividades e negocios, pensións

Categorías  de
destinatarios

Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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
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Seguridade da Información da Administración xeral  e do sector
público autonómico de Galicia
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ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES

Fins do tratamento
Elaborar  a  estatística  destinada  a  calcular  o  indicador  de
confianza do consumidor na comunidade galega

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Cidadáns e representantes legais participantes na enquisa

Categorías de datos

Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, enderezo postal,
teléfono
Datos de características persoais:  datos de familia,  idade, sexo,
propiedades, posesións
Datos de emprego: posto de traballo, actividades e negocios
Datos  económicos  e  financeiros:  ingresos  e  rendas,  hipotecas,
solvencia económica

Categorías  de
destinatarios

Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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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ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES

Fins do tratamento
Elaborar  a  estatística  destinada  a  reflectir  a  realidade
socioeconómica das familias galegas.

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable
RXPD 9.2.a) Consentimento explícito para o tratamento dos datos
persoais
RXPD  9.2.j)  Tratamento  é  necesario  con  fins  de  arquivo  en
interese público,  fins de investigación científica ou histórica ou
fins estatísticos, de conformidade co artigo 89, apartado 1, 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 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Cidadáns,  menores,  proxenitores  ou  titores,  e  representantes
legais participantes na enquisa

Categorías de datos

Datos de categoría especial: de saúde
Datos de Renda de Inclusión Social de Galicia
Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, enderezo postal,
teléfono
Datos  de  características  persoais:  estado civil,  data  e  lugar  de
nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna
Datos  de  características  persoais:  características  de  vivenda,
datos  do  contorno  familiar  e  social,  propiedades,  posesións,
afeccións e estilo de vida, pertenza a asociacións
Datos  académicos  e  profesionais:  formación,  titulacións,
experiencia profesional
Datos de emprego: profesión, posto de traballo
Datos económicos e financeiros e de seguros:  ingresos e rendas,
investimentos,  créditos,  préstamos,  subvencións,  pensións,
seguros, hipotecas, subsidios, solvencia económica
Datos  relativos  a  comportamento  ou  personalidade:  intereses,
preferencias 

Categorías  de Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
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destinatarios investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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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ENQUISA DE EMPRESAS MULTILOCALIZADAS

Fins do tratamento

Elaborar a estatística de empresas con sede social fóra de Galicia,
pero con establecemento na comunidade autónoma galega
Notificar ás empresas a realización da enquisa e a súa obriga de
participar nela

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Persoal das empresas participantes na enquisa

Categorías de datos
Datos de carácter identificativo: nome, enderezo electrónico
Datos de emprego: posto de traballo

Categorías  de
destinatarios

Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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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ENQUISA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS

Fins do tratamento

Elaborar  a  estatística  de  entidades  prestadoras  de  servizos
sociais
Notificar ás empresas a realización da enquisa e a súa obriga de
participar nela

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Traballadores autónomos e persoal das empresas participantes
na enquisa

Categorías de datos

Datos  de  carácter  identificativo:  nome,  apelido, enderezo
electrónico, teléfono
Datos de emprego: posto de traballo, horas de traballo
Datos económicos e financeiros: ingresos e rendas, investimentos
e bens patrimoniais, datos económicos da nómina

Categorías  de
destinatarios

Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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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ENQUISAS COMPLEMENTARIAS PARA O SISTEMA DE CONTAS 
ECONÓMICAS DE GALICIA

Fins do tratamento
Cubrir  as  necesidades  de  información  para  as  operacións  do
sistema de contas económicas
Realización de enquisas do sistema de contas económicas

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 a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Traballadores autónomos e representantes de persoas xurídicas
participantes nas enquisas

Categorías de datos

Datos de carácter identificativos: nome, apelidos, DNI, enderezo
postal
Datos económicos e financeiros: actividades e negocios, ingresos,
gastos, inversións

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
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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EXPLOTACIÓN DE FICHEIROS PARA PRODUCIÓN ESTATÍSTICA

Fins do tratamento
Xeración de produtos de difusión
Xeración de resultados intermedios para uso noutras operacións
estatísticas

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 a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Traballadores autónomos e representantes de persoas xurídicas

Categorías de datos

Datos de carácter  identificativo:  nome,  apelidos,  DNI,  enderezo
postal e electrónico, teléfono, nº SS e mutualidade
Datos de características persoais: estado civil, datos de familia,
data e lugar de nacemento, idade, sexo
Datos de circunstancias sociais: características da vivenda, datos
de contorno familiar
Datos académicos  e  profesionais:  formacións,  titulacións  e
experiencia profesional
Datos de emprego: profesión, posto de traballo
Datos  económicos  e  financeiros:  actividades  e  negocios,  datos
contables de ingresos, gastos e investimentos

Categorías  de
destinatarios

Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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
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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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EXPLOTACIÓN DO BORME
Fins do tratamento Seguimento e evolución das empresas galegas

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia
Lei  16/2021,  do  20 de  decembro,  do plan  galego de estatística
2022-2026

Categorías  de
interesados

Traballadores autónomos e socios de empresas

Categorías de datos

Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, enderezo postal,
teléfono
Datos académicos e profesionais: profesión
Datos económicos e financeiros: actividades e negocios

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
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 DE POBOACIÓN DE GALICIA

Fins do tratamento
Comunicación  da  Administración  xeral  e  do  sector  público
autonómico  de  Galicia  coas  persoas  residentes  no  territorio
galego

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

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

Categorías  de
interesados

Cidadanía  rexistrada nos padróns municipais  de habitantes dos
concellos galegos

Categorías de datos
Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, enderezo postal
Datos de características persoais: data de nacemento, sexo

Categorías  de
destinatarios

Administración autonómica

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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XESTIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS

Fins do tratamento
Creación e actualización continua da base de datos de empresas
con establecemento na comunidade autónoma galega

Base  xurídica do
tratamento

RXPD:  6.1.c)  Cumprimento  dunha  obrigación  legal  aplicable  ao
responsable
RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para a realización dunha misión
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable

Detalle  da  base
xurídica

Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública
Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia

Categorías  de
interesados

Traballadores autónomos

Categorías de datos

Datos de  carácter  identificativo:  nome,  apelidos,  DNI,  enderezo
postal e electrónico,  teléfono
Datos académicos e profesionais: profesión
Datos económicos e financeiros: ingresos e rendas

Categorías  de
destinatarios

Instituto Nacional Estatística
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Universidades e centros de investigación recoñecidos para fins de
investigación, no caso de ser aprobadas as súas solicitudes

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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