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CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució de 17 de novembre de 2008, per la qual s’aprova la supressió i la 
creació de nous fitxers de protecció de dades de caràcter personal, així com el 
document de seguretat (DOGC núm. 5285, pàg. 94204, de 24.12.2008).

advertides errades en la resolució de referència, publicada en el DoGC núm. 5285, 
de 24 de desembre de 2008, es procedeix a efectuar les oportunes correccions:

En la pàgina 94206, a l’Annex I, apartat tercer, s’ha d’afegir. “Les dades contin-
gudes en els fitxers de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis, 
s’han incorporat al nou fitxer de Personal. les dades contingudes al fitxer d’alumnes 
s’han incorporat al nou fitxer de Gestió acadèmica. les dades contingudes al fitxer 
de tercers s’han incorporat al nou fitxer de Gestió econòmica. Finalment, les dades 
contingues al fitxer de Gestió de donacions on-line s’han incorporat també al nou 
fitxer de Gestió econòmica”.

en la pàgina 94208, al fitxer de Mobilitat dels estudiants, al final de l’apartat 
Cessions de dades i transferències internacionals previstes, s’ha d’afegir el següent: 
“Els països destinataris de les dades són: Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, 
Colòmbia, estats units d’amèrica, Japó, Mèxic, noruega, Perú, Puerto rico, suïssa, 
turquia, Veneçuela, Xile i Xina”

en la pàgina 94211, al fitxer Gestió de la recerca, a l’apartat Cessions de dades 
i transferències internacionals previstes, s’ha de suprimir el següent segons incís: 
“Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la celebració o execució 
d’un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l’afectat, pel responsable del 
fitxer i un tercer (art. 34 loPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació 
de beques i ajudes oficials)”

en la pàgina 94212, al fitxer serveis Jurídics, a l’apartat estructura bàsica del 
fitxer i tipus de dades, s’ha de suprimir el darrer incís “Dades relatives a la comissió 
d’infraccions penals o administratives (infraccions penals, infraccions adminis-
tratives)”.
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