
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

ORDE 14/2011, de 7 d’octubre, de la Conselleria d’Educa-
ció, Formació i Ocupació, per la qual es crea el fitxer amb 
dades de caràcter personal de videovigilància. [2011/10677]

ORDEN 14/2011, de 7 de octubre, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se crea el 
fichero con datos de carácter personal de videovigilancia. 
[2011/10677]

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), establix 
un conjunt de mesures per a garantir i protegir el dret fonamental a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, previst 
per la Constitució Espanyola en l’article 18, aplicable tant als fitxers 
informatitzats com als manuals estructurats que continguen dades de 
caràcter personal.

És responsabilitat de les administracions públiques tot allò que fa 
referència a la creació o supressió de fitxers de dades de caràcter perso-
nal que usen en l’exercici de les seues funcions.

L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, esta-
blix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les adminis-
tracions públiques només podrà fer-se per mitjà de disposició general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el diari oficial corres-
ponent.

Així mateix, els articles 53, 54 i 55 del Reglament de Desplegament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de des-
embre (BOE núm. 17, de 19.01.2008), establixen la forma i el contingut 
de la disposició o acord de creació, modificació o supressió de fitxers, 
així com la manera en què es procedirà a la notificació i inscripció de 
fitxers al Registre General de Protecció de Dades.

El Decret 96/1998, de 6 de juliol, pel qual es regulen l’organització 
de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d’informació i el 
registre de fitxers informatitzats en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.291, de 22 de juliol), determina, 
en l’article 12, el procediment d’inscripció en este últim dels fitxers 
informatitzats de dades personals creats o gestionats pels distints òrgans 
o entitats de la Generalitat, així com la potestat per a l’aprovació de 
la disposició de caràcter general creadora dels fitxers automatitzats, 
l’exercici de la qual recau en la conselleria competent per raó de la 
matèria.

Per tot això, segons el que establix l’article 28 apartat e) de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, una vegada complits els tràmits 
establits en l’article 12 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern 
Valencià, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, vista la proposta del director general d’Ordenació i Centres 
Docents de data 30 de septiembre de 2011 i de conformitat amb esta.

ORDENE

Article 1. Objecte
La present orde té com a objecte la creació del fitxer Videovigilàn-

cia per al tractament de les imatges captades per sistemes de vigilància 
ubicats en instal·lacions dels centres dependents de la conselleria com-
petent en matèria d’educació, que està inclòs en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.

Article 2. Responsables del fitxer
1. Els responsables del fitxer referenciat adoptaran les mesures 

necessàries per a assegurar que les dades de caràcter personal que hi 
ha en este s’usen per als fins per als quals va ser creat, que són els que 
es concreten en la present orde, així com els orientats a fer efectives 
les altres garanties, obligacions i drets reconeguts en l’esmentada llei 
orgànica i en les altres normes vigents.

2. Els directors o directores dels centres dependents de la conselleria 
competent en matèria d’educació seran responsables dels tractaments 
de les imatges captades amb els sistemes de videovigilància instal·lats 
en els centres.

3. La conselleria competent en matèria d’educació disposarà d’un 
registre actualitzat amb aquells centres que disposen de sistemes de 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), establece 
un conjunto de medidas para garantizar y proteger el derecho funda-
mental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
contemplado por la Constitución española en su artículo 18, aplicable 
tanto a los ficheros informatizados como a los manuales estructurados 
que contengan datos de carácter personal.

Es responsabilidad de las administraciones públicas lo concerniente 
a la creación o supresión de ficheros de datos de carácter personal que 
usen en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial 
correspondiente.

Asimismo, los artículos 53, 54 y 55 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, (BOE núm. 17, de 19.01.2008) establecen la forma y conte-
nido de la disposición o acuerdo de creación, modificación o supresión 
de ficheros, así como el modo en que se procederá a la notificación e 
inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos.

El Decreto 96/1998, de 6 de julio, por el que se regulan la orga-
nización de la función informática, la utilización de los sistemas de 
información y el Registro de Ficheros Informatizados en el ámbito de la 
administración de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.291, de 22 
de julio), determina, en su artículo 12, el procedimiento de inscripción 
en este último de los ficheros informatizados de datos personales crea-
dos o gestionados por los distintos órganos o entidades de la Generalitat, 
así como la potestad para la aprobación de la disposición de carácter 
general creadora de los ficheros automatizados, cuyo ejercicio recae en 
la conselleria competente por razón de la materia.

Por cuanto antecede, a tenor de lo establecido en el artículo 28 apar-
tado e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, una vez cum-
plidos los trámites establecidos en el artículo 12 del Decreto 96/1998, 
de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, conforme con el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, vista la propuesta del director 
general de Ordenación y Centros Docentes de fecha 30 de septiembre 
de 2011 y de conformidad con la misma.

ORDENO

Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto la creación del fichero Videovi-

gilancia para el tratamiento de las imágenes captadas por sistemas de 
vigilancia ubicados en instalaciones de los centros dependientes de la 
conselleria competente en materia de educación, que está incluido en el 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 2. Responsables del fichero
1. Los responsables del fichero referenciado adoptarán las medidas 

necesarias para asegurar que los datos de carácter personal existentes en 
los mismos se usan para los fines para los que fueron creados, que son 
los concretados en la presente orden, así como las conducentes a hacer 
efectivas las demás garantías, obligaciones y derechos reconocidos en 
la citada ley orgánica y en las demás normas vigentes.

2. Los/Las directores/as de los centros dependientes de la conselle-
ria competente en materia de educación serán responsables de los tra-
tamientos de las imágenes captadas con los sistemas de videovigilancia 
instalados en dichos centros.

3. La conselleria competente en materia de educación dispondrá de 
un registro actualizado con aquellos centros que dispongan sistemas 
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videovigilància i ho hagen comunicat formalment a aquesta conselle-
ria.

Article 3. Accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Les persones afectades pel fitxer mencionat podran exercir el seu 

dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades, quan siga 
procedent, davant de l’òrgan que s’especifica en l’annex únic d’esta 
orde.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Inscripció del fitxer
La creació del fitxer relacionat en esta orde serà notificada a 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè siga inscrit en el 
Registre General de Protecció de Dades en compliment del que disposa 
l’article 39.2 de la Llei Orgànica 15/1999.

Segona. Aplicació
Es faculta a les direccions generals competents en matèria 

d’innovació tecnològica educativa i d’ordenació i centres docents per-
què, en l’àmbit de les seues competències respectives, dicten totes les 
instruccions i resolucions que siguen necessàries per a l’aplicació del 
que disposa la present orde.

Tercera. Absència d’obligacions econòmiques
La implementació i posterior desenvolupament d’esta orde no podrà 

tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de 
gasto assignada a l’esmentada conselleria, i en tot cas haurà de ser atés 
amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per 
raó de la matèria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present orde entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

València, 7 d’octubre de 2011

El conseller d’Educació, Formació i Ocupació,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

ANNEX ÚNIC

Fitxer de videovigilància

1. Òrgan, ens o autoritat administrativa responsable del fitxer: 
conselleria competent en matèria d’educació, secretaria autonòmica 
competent en matèria d’educació, centres dependents de la conselleria 
competent en matèria d’educació.

2. Òrgan, servici o unitat davant del qual s’hauran d’exercitar els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: direcció dels centres 
dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

3. Nom i descripció del fitxer que es crea: Videovigilància. Tracta-
ment d’imatges captades amb sistemes de videovigilància de les per-
sones que es troben en les instal·lacions dels centres dependents de la 
conselleria competent en matèria d’educació.

4. Caràcter informatitzat o manual estructurat del fitxer: automa-
titzat.

5. Sistema d’informació a què pertany el fitxer: servidors informà-
tics distribuïts.

6. Nivell de les mesures de seguretat: bàsic.
7. Tipus de dades de caràcter personal que s’inclouran en el fitxer:

– Identificatius (imatge).
8. Descripció detallada de la finalitat del fitxer i els usos previs-

tos d’este: disposar de les imatges de les persones captades en les 
instal·lacions dels centres dependents de la conselleria competent en 

de videovigilancia y lo hayan comunicado formalmente a esta conse-
lleria.

Artículo 3. Acceso, rectificación, cancelación y oposición
Las personas afectadas por el fichero mencionado podrán ejercer 

su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos, 
cuando proceda, ante el órgano que se especifica en el anexo único de 
esta orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Inscripción del fichero
La creación del fichero relacionado en esta orden será notificada a 

la Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Segunda. Aplicación
Se faculta a las direcciones generales competentes en materia de 

innovación tecnológica educativa y de ordenación y centros docentes 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten cuantas 
instrucciones y resoluciones sean precisas para la aplicación de lo dis-
puesto en la presente orden.

Tercera. Ausencia de obligaciones económicas
La implementación y posterior desarrollo de esta orden no podrá 

tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capí-
tulos de gasto asignada a la citada conselleria, y en todo caso deberá 
ser atendido con los medios personales y materiales de la conselleria 
competente por razón de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 7 de octubre de 2011

El conseller de Educación, Formación y Empleo,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

ANEXO ÚNICO

Fichero de videovigilancia

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: 
conselleria competente en materia de educación, secretaría autonómica 
competente en materia de educación, centros dependientes de la conse-
lleria competente en materia de educación.

2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: dirección 
de los centros dependientes de la conselleria competente en materia de 
educación.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: Videovigilancia. 
Tratamiento de imágenes captadas con sistemas de videovigilancia de 
las personas que se encuentran en las instalaciones de los centros depen-
dientes de la Conselleria competente en materia de educación.

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: auto-
matizado.

5. Sistema de información al que pertenece el fichero: servidores 
informáticos distribuidos.

6. Nivel de las medidas de seguridad: básico.
7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fiche-

ro:
– Identificativos (imagen).
8. Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: disponer de las imágenes de las personas captadas en las 
instalaciones de los centros dependientes de la conselleria competente 
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matèria d’educació, que tenen instal·lat un sistema de videovigilància 
per motius de seguretat en el recinte.

9. Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtindre dades o 
que resulten obligats a subministrar-los: persones que es troben en les 
instal·lacions dels centres dependents de la conselleria competent en 
matèria d’educació que disposen de sistema de videovigilància.

10. Procedència i procediment de recollida de dades: 
– Procedència: interessat o representant legal.
– Procediment: gravació d’imatges per mitjà de càmeres de vídeo.

– Suport: automatitzat.
11. Cessions de dades de caràcter personal: òrgans competents de 

l’administració amb finalitat judicial en virtut del que establix l’article 
11.2.d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, en l’exercici de les funcions que tenen 
atribuïdes.

en materia de educación, que tiene instalado un sistema de videovigi-
lancia por motivos de seguridad en el recinto.

9. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o 
que resulten obligados a suministrarlos: personas que se encuentran en 
las instalaciones de los centros dependientes de la conselleria competen-
te en materia de educación que dispone de sistema de videovigilancia.

10. Procedencia y procedimiento de recogida de datos: 
– Procedencia: interesado o representante legal.
– Procedimiento: grabación de imágenes mediante cámaras de 

vídeo.
– Soporte: automatizado.
11. Cesiones de datos de carácter personal: órganos competentes de 

la administración con finalidad judicial en virtud de lo establecido en 
el artículo 11.2.d) de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en el ejercicio de las funcio-
nes que tienen atribuidas.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2011-10-20T13:39:46+0200
	DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - AREA DE PUBLICACIONS
	Certificació oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial nº 5409 de 18-12-2006)




