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1. Conceptes bàsics
en compte! 
la responsabilitat del tractament
de dades de centres educatius
públics és la sotssecretaria de la
conselleria d'educació.

dades de caràcter personal

Informació alfanumèrica, gràfica,

fotogràfica, acústica o de qualsevol

altre tipus que concerneix persones

físiques identificades o identificables.

Revelen ideologia, afiliació sindical,

religió i creences. Fan referència a

l'origen racial, a la salut i a la vida

sexual. Donen constància de la comissió

d'infraccions penals i/o
 administratives.

dades espe
cialment protegides

2. Principis de
legitimació per al tractament de dades

protecció de dades
mesures de seguretat

3. Drets en matèria de
protecció de dades

accés

Els centres públics, com a norma general,
tractaran dades per interés públic o

obligació legal en relació amb la LOE.

limitació de la finalitat i minimització
de dades

les dades han de ser tractades de manera lícita i
lleial, limitant-se a la finalitat i hauran de ser

exactes i actualitzades.

els centres educatius prendran mesures per a que
qualsevol persona autoritzada amb accés a les dades
només les puga tractar en l'exercici de les funcions

assignades.

confidencialitat
essencial per a garantir el dret

fonamental a la protecció de dades.

transparència i informació
cal informar sempre de la finalitat, de qui és

responsabilitat, dels drets de la persona
interessada, del termini de conservació...

limitació del termini de conservació
permet la identificació de les persones interessades

durant no més del temps necessari per a la
finalitat del tractament.

les persones titulars sempre tindran accés a la informació de forma
gratuïta i, com a màxim, en el termini d'un mes.

rectificació es permet corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa
de la informació objecte del tractament.

supressió permet que se suprimisquen les dades que resulten ser inadequades o excessives.

oposició quan existisca un motiu legítim i fundat, referit a una concreta situació personal, es pot
oposar la persona interessada a la publicitat de la seua informació personal.

Més informació a l'espai web de la Comunitat TIC: https://cutt.ly/ztT8vpF
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A més, hi ha d'al���s d�e�s qu� po��� se� d'in���és co� la li����ció de� t�a�t����t i la po���b��i��t.


