Inspecció General de Serveis
Passeig de l’Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: D961/19
Origen de l’actuació:
Escrit en el qual es denuncia una presumpta vulneració de “la normatva de protecció de dades, la
normatva laboral vigent d'aplicació, així com les disposicions en matèria de transparència i bon govern”
respecte a un expedient personal d'un empleat/a del sector públic instrumental de la Generalitat.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la denúncia i de l'àmbit competencial de l'actuació.
Naturalesa de l'actuació
Investgació abreujada
Data de comunicació de l’arxiu:
15 de maig de 2019
Resultats de l’actuació:
Pel fet que en l'escrit rebut per la Inspecció General de Serveis es denuncia la “desaparició” d'una
document que hauria d'obrar en un expedient personal i la inexistència d'un protocol de seguretat
respecte a la documentació dels treballadors, s'informa la persona denunciant que, de conformitat amb
l'artcle 19 del Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i
funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació, és
competència del delegat de Protecció de Dades comprovar si existeix un protocol en matèria de protecció
de dades i valorar si s'ha produït una bretxa de seguretat en la custòdia d'un document sobre el qual,
segons l'escrit, existeix obligació de confdencialitat.
En conseqüència, se sol·licita autorització per a derivar la seua denúncia al delegat de Protecció de Dades,
amb advertment que això revelaria la seua identtat i quedaria sense efecte el règim de protecció de
confdencialitat que regeix en els procediments d'investgació efectuats per la Inspecció General de
Serveis. De la mateixa manera, se li comunica que, en el cas de rebre l'autorització, es realitzarà un
seguiment de les actuacions dutes a terme pel delegat de Protecció de Dades i, una vegada fnalitzades,
s'adonarà del resultat d'aquestes.
Al no prestar el seu consentment la persona denunciant, es procedeix a l'arxiu per part de la Inspecció,
atés que això impedeix contnuar amb l'actuació, i s'informa la mateixa de la possibilitat de dirigir-se
directament al delegat de Protecció de Dades per a resoldre la qüestó plantejada.

