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Resolución da Comisión da Trasnparencia RSCTG 16/2020

Expdte

RSCTG 16/2020 ( SAIP_047/19 )

ANTECEDENTES
1 O día 29.04.2019 tivo entrada no correo electrónico desta Secretaría Xeral Técnica, a resolución
estimatoria da Comisión da Transparencia da reclamación presentada por Miguel Ángel Delgado González,
en representación de PLADESEMAPESGA con data 23 de xaneiro de 2020, contra a resolución da Consellería
de Sanidade do 22 de xaneiro de 2020, pola que se lle concede acceso á información referida á
identificación, e acta ou copia do nomeamento do delegado de protección de datos en todos os entes cuxa
responsabilidade estea vinculada á Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1 A competencia para resolver esta solicitude de acceso á información pública presentada polo interesado,
corresponde, conforme ao establecido no artigo 27 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, á persoa titular do
órgano de goberno ou executivo da entidade instrumental do sector público que posúa a información.
2 De acordo co establecido no artigo 24 de Lei 1/2016, do 18 xaneiro, todas as persoas teñen dereito a
acceder a información pública nos termos previstos na normativa básica de referencia.
3 Una vez analizada a solicitude de acceso á información a que se refire a solicitude, e vista a Resolución da
Comisión da Transparencia, infórmase segundo o escrito do servizo competente o seguinte:
“As funcións de delegado de protección de datos do sistema público de saúde de Galicia, exérceas Jorge
Prado Casal, xefe do servizo na Subdirección Xeral de Sistemas e T.I da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
de Sanidade. Estas funcións non son en dedicación exclusiva, senón que as realiza en acumulación ás tarefas
que lle corresponden como xefe de servizo.
Súa designación xa está en posesión da información solicitada, xa que nas solicitudes de acceso aos seus
datos de carácter persoal que se resolveron nesta Consellería, nas que se solicitou a opinión do delegado de
protección de datos, a persoa que exerce as funcións de delegado de protección de datos asina
conxuntamente co responsable do tratamento a resposta que se lle achegou.
Reiteramos nosa opinión contraria a proporcionar esta información, xa que a normativa que regula a función
dos delegados de protección de datos en ningún momento contempla a obriga de facer público seu nome,
toda vez que a función pode ser exercida por unha persoa, unha empresa ou incluso unha comisión.
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[...] Mentes tanto o delegado de protección de datos ten rexistrado unha consulta á AEPD solicitando a súa
opinión sobre esta decisión que tomou a Comisión da Transparencia”
4. No que atinxe a segunda petición estimada pola Comisión da Transparencia, relativa ao nomeamento do
delegado, achégase copia do xustificante, mais non se mostran datos como NIF/CIF, nin o selo de tempo do
documento, xa que deste xeito poderíase acceder a datos especialmente protexidos, consonte ao disposto no
artigo 15 da Lei 19/2013, do 9 de decembro e tal e como recoñece o punto segundo do Acorda da Comisión
da Transparencia.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contenciosoadministrativo, perante o xulgado do Contencioso Administrativo conforme ao disposto nos artigos 6 e
seguintes da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa , no prazo de
dous meses ou, previa e potestativamente, reclamación ante o Valedor do Pobo no prazo dun mes; en ambos
os dous casos, o prazo contarase desde o día seguinte ao da notificación da presente resolución.
Santiago de Compostela
O secretario xeral Técnico
Alberto Fuentes Losada
(asinado dixitalmente)

