Dades de caràcter personal publicades al DOGC
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1. Inalterabilitat de les dades publicades al DOGC
En virtut de l’article 3.3 de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (d’ara endavant, EADOP) ha
de garantir l’autenticitat i la integritat de tots els documents publicats al DOGC i, en
conseqüència, els documents publicats no poden ser objecte de cap alteració.

2. Cancel·lació de les dades personals quan es troben a través de cercadors
que operen a Internet
Les persones que vulguin exercir el dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició o
limitació del tractament respecte de dades personals publicades en el DOGC quan els
documents que les contenen es trobin a través dels cercadors de tercers que operen a
Internet, s’hauran d’adreçar als titulars d’aquests cercadors atès que són la seva
responsabilitat. L’EADOP no és responsable de les indexacions operades per cercadors que
no són de la seva titularitat.
Ara bé, l’EADOP pot adoptar les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar la
indexació de documents publicats al DOGC per part dels cercadors que operen a Internet.
És en aquest sentit que les persones interessades poden adreçar la seva sol·licitud a:
Servei d’Anàlisi i Difusió Jurídica
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Av. de Josep Tarradellas, 20-30 - 08029 Barcelona
O bé, a través de la nostra Bústia de consulta.
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3. Cancel·lació de les dades personals quan es troben en pàgines web
diferents de la del DOGC
Les persones que vulguin exercir el dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició o
limitació del tractament respecte de dades personals publicades en el DOGC quan els
documents que les contenen es trobin en pàgines web diferents de la del DOGC s’hauran
d’adreçar als titulars d’aquestes pàgines web que són la seva responsabilitat. L’EADOP no
és responsable de les pàgines web que no són de la seva titularitat.

4. Limitació de l’accés a les dades personals a través de la Base de dades del
DOGC
D’acord amb l’art. 2.3 de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya es garanteix el dret dels ciutadans a accedir gratuïtament als documents que hi
són publicats i a una base de dades que en faciliti la consulta.
L’art. 3.4 de la mateixa Llei preveu que l'entitat gestora del DOGC ha de limitar l'accés a les
dades de caràcter estrictament personal, a sol·licitud de l'òrgan competent, un cop hagi
transcorregut el termini d'exposició pública determinat per la norma que n'exigeix la
publicació. Aquesta limitació de l’accés a les dades s’aplica al cercador de la Base de dades
del DOGC una vegada s’hagi rebut la sol·licitud de l’òrgan competent.
En conseqüència, les persones que vulguin sol·licitar la limitació de l’accés a les seves
dades personals publicades al DOGC a través de la Base de dades del Diari, hauran
d’adreçar les seves sol·licituds a l’organisme competent responsable de la publicació de les
dades, això és, l’organisme emissor del document.
......

Per a més informació, vegeu la Política de protecció de dades personals de l’EADOP.
......
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