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Vista la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per
en data 29
de febrer de 2016, per la qual demana dades corresponents al nom i adreça de correu electrònic dels
estudiants del VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys de
la UAB, per separat de cada edició, que han cursat altres estudis a la UAB especificant el nom de la
titulació i els anys en que les va cursar.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les sol·licituds d’accés a la informació pública que es refereixin
només a dades personals del sol·licitant s’han de resoldre d’acord amb la regulació del dret d’accés que
estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
Atès que, de conformitat amb l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, estableix que el tractament de dades de caràcter personal requereix el
consentiment inequívoc de l’afectat.
Atès que algunes de les dades sol·licitades (nom i adreça de correu electrònic) són dades de caràcter
personal i, per tant, és informació protegida que no es pot facilitar.
Atès que la Universitat no disposa del consentiment exprés de les persones per a les quals demaneu
informació sobre el nom i adreça de correu electrònic.
De conformitat amb la Resolució del rector de data 29 de juny de 2015 per la qual atribueix a la secretària
general de la Universitat les competències derivades de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de les normes de posterior
desenvolupament i les de general aplicació,
RESOLC:
Acceptar parcialment la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per
en
data 29 de febrer de 2016, per la qual demana dades corresponents al nom i adreça de correu electrònic
dels estudiants del VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8
anys de la UAB, per separat de cada edició, que han cursat altres estudis a la UAB especificant el nom de
la titulació i els anys en que les va cursar i, en conseqüència:
Primer.- Ordenar l’Oficina de Coordinació Institucional que faciliti a la interessada les dades agregades i
anonimitzades corresponents a les dades sol·licitades.

Codi segur de verificació:

Segon.- No admetre la petició de dades corresponents al nom i adreça de correu electrònic dels estudiants
del VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys de la UAB.
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Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública es pot interposar
recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector de la UAB, en el termini d’un mes des
de la recepció d’aquesta notificació si la resolució és expressa i en el termini de tres mesos si és
presumpta, de conformitat amb el previst a l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública i, si escau, contra les
que resolguin el recurs de reposició, es pot interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública. Les resolucions de la Comissió posen fi a la via administrativa i es
poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les dades contingudes en els documents que se us faciliten heu de destinar-les exclusivament per a les
finalitats que han motivat l’exercici del vostre dret d’accés a la informació pública recollit a la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i no podeu cedir-les a
terceres persones sense l’autorització de la Universitat Autònoma de Barcelona i, si escau, el consentiment
de les persones interessades. L’incompliment d’aquestes limitacions pot comportar l’aplicació de les
sancions previstes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal .

