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A calidade é a organización do sentido común 

 

01. Que é a protección de 

datos?    

É o dereito que todos os 

cidadáns teñen a que os seus 

datos non sexan utilizados sen 

a autorización nin protección 

debidas. 

O dereito á protección de 

datos recóllese como dereito 

fundamental na Constitución 

española, no artigo 18.4: “ A 

lei limitará o uso da 

informática para garantir a 

honra e a intimidade persoal 

e familiar dos cidadáns e o 

pleno exercicio dos seus 

dereitos” 

É dicir, trátase de que as 

persoas controlen dalgunha 

maneira os seus datos e que 

coñezan quen, como, cando, 

para que e onde son 

utilizados eses datos.          

 

02. Que datos se consideran 

persoais?   

Calquera información que se 

refira a persoas físicas 

identificadas ou identificables 

(isto é, que se poida pescudar 

por calquera medio a 

identidade da persoa 

partindo dos datos, que se 

manexaren).      

 

03. Que é un arquivo?  

Un conxunto organizado de 

datos de carácter persoal 

calquera que sexa o xeito no 

cal estea organizado. 

 

04. En que consiste o tratamento 

de datos?   

Todas as operaciónS ou 

procedementos técnicos que 

permitan a recolla, 

gravación, conservación, 

elaboración, modificación, 

bloqueo e cancelación, así 

como as cesións de datos 

que resulten de 

comunicacións, consultas, 

transferencias e 

interconexións.  

 

 
05. Quen é o responsable do 

arquivo?      

É toda persoa física ou 

xurídica, pública ou privada 

ou órgano administrativo que 

decida sobre a finalidade, 

contido e uso do tratamento.              

 

 

 

 

Novos espazos, novas divisións 
No actual curso 2015-2016 a biblioteca recibiu un pequeno 

cambio de imaxe. Considerouse que para estudar era 

necesario ter toda a luz natural posible co cal as mesas 

destinadas a dita función pasaron a carón das fiestras. 

Igualmente destinouse un maior espazo aos xogos, dispoñendo 

agora de catro mesas para practicar xadrez, parchís ou 

damas. Xornais e suplementos actuais teñen tamén unha 

ubicación diferente, o mesmo que pasa cos libros de lectura 

obrigatoria, o material audiovisual ou os lectores electrónicos. 

 

 

 

  
No caso de que a empresa ou institución incumpra estas 

obrigacións, o afectado ten a posibilidade de interpor 

denuncia ante a Axencia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Club Lector....nas súas dúas variantes 
Todo un clásico do noso centro escolar. Vendo como cada xuño 

marchan algúns dos seus membros – lóxica lei de vida – e como en 

setembro súmanse outros novos. Buscando sempre a lectura 

compartida dun texto atractivo, interesante, seductor. E intentando 

cada curso compartir unha das tres sesións anuais con alguén que 

nos aporte reflexións de interese. Desta volta o libro escollido foi “Los 

fantasmas del paraíso” de Alfredo Gómez Cerdá e para falar sobre 

a súa temática, desgraciadamente moi en boga nos tempos 

actuais, contamos co xornalista sarriano José Manuel Fernández 

Freire, redactor xefe de “El Progreso”  

 

Humilde colaboración 
A que se prestou dende a Biblioteca na organización do congreso 

“Enciga 2015”, celebrado no noso IES. O máis salientable desa 

aportación foi a obra de teatro “Ciencia y Poesía”, que 

brillantemente representaron alumnos de 1º de Bacharelato. 

 
 

Noraboa... 
….a Paula Quiñoá Piñeiro, Ángela 

Rincón Rodríguez e Miguel Pérez 
Ferreira, gañadores do concurso 
organizado co gallo do “Día da 
Biblioteca 2015”. 

 
 

In crescendo 

Inicio de curso moi intenso no 
que atinxe aos préstamos. A 
principios deste mes de 
decembro xa estamos preto dos 
300, sobre todo libros, pero sen 
esquecer outro tipo de fondos. 
 

Variedade 

Este primeiro trimestre do curso 
actual serviu para levar a cabo 
actividades habituais así como 
outras novidosas. Día da 
Tradución, da Biblioteca, das 
Librarías, Samaín,  Violencia de 
Xénero, etc. forman parte do 
elenco clásico destes meses. 
Lendas latinas, encravadas na 
Semana da Tradición Oral, 
aportaron variedade. 

 
 

Mellor clasificación 

A que teñen xa tanto as películas 
como o diverso material 
audiovisual. As primeiras están 
identificadas por idades a través 
de gommets de cores, nas 
coñecidas estanterías exteriores. 
Os DVDs e CDs non 
cinematográficos están 
clasificados por disciplinas nun 
armario no recuncho de lectura 
relaxada e música. 
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