Direcció General de Tecnologies de la Informació
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 4/2011
SOBRE L’ADEQUACIÓ A LA LOPD DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
La Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la
Informació oferix el manual d’adequació a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant LOPD) per als centres educatius públics de titularitat de la
Generalitat.
El manual d’adequació té com a objectiu proporcionar una llista d’accions que s’han de seguir a fi
d’aconseguir l’adequació del sistema d’informació del centre educatiu a les disposicions de la LOPD, així
com al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la
Llei Orgànica 15/1999 (d’ara en avant RLOPD).
El director del centre educatiu haurà de complir amb els principis i les mesures de seguretat recollides en el
manual d’adequació. El director difondrà este document en el mateix centre educatiu a la resta de l’equip
directiu i al consell escolar.
Les dades personals que s’emmagatzemen (tant en suport informàtic com en paper) que no estiguen en el
sistema informàtic per a la gestió del centre educatiu proporcionat per la conselleria competent en matèria
d’educació, seran les necessàries estrictament per a contactar amb l'alumne o l'alumna o el seu
representant legal en cas de fallada puntual del sistema d’informació.
En el cas que un centre educatiu es trobe amb la necessitat de crear fitxers amb dades de caràcter personal
no recollides en l'actual inventari de fitxers registrats per la conselleria competent en matèria d’educació en
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, haurà de sol·licitar autorització per mitjà d’un escrit dirigit a la
Subsecretaria de la conselleria competent en matèria d’educació, responsable de seguretat, d’acord amb el
Decret 112/2008, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la
Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la Comunitat Valenciana (CITEC).

La qual cosa li comunique per al seu coneixement i compliment.

València, 01 de desembre de 2011
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