
� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

S’aprova la modificació de l’acord del Consell de Govern de 22 de desembre 
de 2004 pel qual s’aprova l’estructura organitzativa de la URV que ha de 
vetllar per l’adequació i compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que 
la desenvolupa 

I. RESPONSABLE DEL FITXER

El responsable de tots els fitxers de la URV és el gerent, amb les funcions generals 
següents:

a) Decidir sobre la finalitat, contingut i usos dels fitxers sota la seva responsabi-
litat.

b) Fer efectives les mesures de seguretat adoptades al document de seguretat.

c) Nomenar un o diversos responsables de seguretat.

d) Notificar la inscripció en el registre general de l’organisme competent de la 
Generalitat la creació, modificació i cancel·lació de fitxers automatitzats.

e) En general, ser el representant legal de la URV davant l’organisme competent 
de la Generalitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II. RESPONSABLE DE SEGURETAT

Les funcions corresponents al responsable de seguretat es distribueixen entre dues 
figures: el responsable TIC del fitxer i el responsable funcional del fitxer. Cada fitxer 
té un responsable TIC i un responsable funcional segons que estableix el document 
de seguretat de dades. 

a) El responsable TIC del fitxer és el director del Servei de Recursos Informàtics 
i TIC.

b) El responsable funcional del fitxer és el responsable del servei/unitat que 
custodia el fitxer.

Les funcions amb caràcter general són les següents:

a) Coordinar i controlar, per delegació del responsable del fitxer, les mesures de 
seguretat definides en el document de seguretat.

b) Vetllar perquè es compleixin tots els requisits establerts a la LOPD, el Regla-
ment, i qualsevol normativa vigent en seguretat de dades.

Les funcions específiques de cadascuna de les dues figures estan definides en el 
document de seguretat de dades.


