Comunicació dels principals
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Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 11 de juny 2018
Selecció Direcció General UOC-X
A proposta del Gerent, Antoni Cahner, i un cop efectuat el procés de selecció per a
cobrir la posició vacant en la Direcció General de UOC-X, el Consell APROVA la
contractació del Sr. Ignasi Buyreu per ocupar aquest càrrec.

Reformulació dels òrgans de seguretat i protecció de dades i
nomenament del responsable de seguretat
El Secretari general Pere Fabra informa de la necessitat d’adaptar l’estructura de
governança de la seguretat tecnològica i protecció de dades de la universitat al nou
Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679), així com integrar millor el
control dels riscos de seguretat de la informació amb l’estratègia general de gestió de
riscos i de compliment de la Universitat. Per tot això, el Consell
ACORDA:
“PRIMER.- Dissoldre i deixar sense efecte la Comissió de Seguretat, bo i donant
les gràcies als seus membres per les tasques realitzades.
SEGON.- Cessar el responsable de seguretat Sr. Francesc Rovirosa Radua, bo
i agraint-li els serveis prestats fins ara.

TERCER.- Nomenar responsable de seguretat de la UOC al Sr. Ramon Capillas
Sisquella.
QUART.- Assignar al responsable de seguretat les funcions derivades del càrrec
i previstes a la legislació vigent.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Ramon Capillas Sisquella perquè en coordinació amb
els directors d’àrees i estudis, pugui establir els mecanismes necessaris per tenir
identificats els tractaments de dades, adoptar mesures de seguretat i establir els
protocols d’actuació davant de qualsevol tipus d’incidents (bretxes, violacions,
etc.) que posin en perill la seguretat de les dades, de la informació en general o
la continuïtat de les operacions.
SISÈ.- Facultar al Sr. Ramon Capillas Sisquella per a què pugui crear una
Comissió Consultiva de Seguretat sota la seva dependència.
SETÈ.- Proposar al Patronat la modificació de la composició de la Comissió de
Compliment Normatiu a fi d’incorporar, a més dels membres actuals, el VR de
Docència i Aprenentatge, la VR de Planificació Estratègica i Recerca i el
Responsable de Seguretat”.

