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CONCEPTES CLAU

Protecció 
de dades?



RISCOS D’INTERNET

Identitat

Núvol

Assetjament

IntranetConnexió

Cerca d’informació



Riscos de compartir dades

Estudi: Ethics in educational technology research: Informing participants on data sharing risks

El professors no han 
rebut formació

Els estudiants 
comparteixen dades 
amb companys, 
empreses, etc.

APPS: La majoria no 
ha llegit les 
polítiques de 
privacitat

Després d'una sessió formativa, eren capaços de 
descriure els riscos de l'ús compartit de dades i 
d'establir estratègies de gestió 



Protecció de dades
És un dret fonamental. Protegeix els 
drets i llibertats fonamentals de les 
persones físiques i, en particular, el seu 
dret a la protecció de les dades personals

No és un dret absolut sinó que ha de 
considerar-se en relació amb la seua 
funció en la societat i mantindre 
l'equilibri amb altres drets fonamentals, 
conformement al principi de 
proporcionalitat

Principals normes:
● RGPD: Reglament europeu
● LOPDGDD: Llei orgànica



Conceptes bàsics
● Dada personal

● Tractament

● Responsable /

Encarregat

● Consentiment



Rols en protecció de dades



Principis

● Licitud
● Limitació de la finalitat
● Minimització
● Exactitud
● Limitació del termini de conservació
● Integritat i confidencialitat
● Responsabilitat activa



Legitimació

● Consentiment
● Contracte
● Obligació legal
● Interés vital
● Interés públic
● Interesos legítims



Drets

● TRANSPARÈNCIA / DEURE D’INFORMAR
● DRET D'ACCÉS
● DRET DE RECTIFICACIÓ
● DRET DE SUPRESSIÓ (DRETS A l'OBLIT)
● DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
● DRET A LA PORTABILITAT
● DRET D'OPOSICIÓ
● DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES



Decàleg

Equips directius, professors, personal administratiu i auxiliar necessiten tractar dades 
dels alumnes i dels seus familiars.

Les Administracions i els centres educatius són els responsables del tractament 

Regla general, els centres educatius no necessiten el consentiment 

Si es necessita el consentiment s'ha d'informar amb claredat de totes les finalitats.



Decàleg

Els centres han de conéixer les aplicacions que vagen a utilitzar i els seus polítiques

Protocols, guies, o recomanacions per a l'ús de les TIC pels professors

Mitjans corporatius per a les comunicacions entre professors i pares d'alumnes

No es recomana l'ús d'aplicacions de missatgeria instantània (com WhatsApp) entre 
professors i pares o alumnes.



Decàleg

Anar amb compte amb les fotos o vídeos de treballs que es pugen a Internet

Enregistrament en esdeveniments: informar de l'ús personal i domèstic




