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Què són dades?

Normativa
legal
Llei Orgànica de Protecció de dades
3/2018 LOPDGDD

Resolució 28-06-2018 de la sotssecretaria
Instruccions Protecció de dades en els centres
Educatius PÚBLICS GVA.

FOTOS

DNI, TELÈFON

Quasevol informació 
alfanumèrica, gràfica, fotogràfica,

acústica o de qualsevol 
tipus, referida a

 persones físiques
 identificades o identificables

ADREÇA

GRAVACIONS

QUALIFICACIONS

ADREÇA
ELECTRÒNICA

INFORMES DE
SALUT

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11040.pdf


De qui són les dades?

2 MARES, PARES, TUTORS

4 PERSONAL ADMINISTRATIU I
SERVEIS

1 ALUMNAT

 EXPEDIENT
DE L ALUMNAT

IMATGES I
GRAVACIONS

DADES
MÈDIQUES /
ESPECIALS

parar

Qualsevol activitat en què estiguen presents dades de caràcter personal
constituirà un tractament de dades, ja es realitze de manera manual o
automatitzada, totalment o parcialment, com la recollida, registre,
organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació,
extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o
qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió,
limitació, supressió o destrucció.

3 PROFESSORAT

Els centres docents estan legitimats per la Llei orgànica 2/2006, d’educació (LOE), per al
tractament de les dades en l’exercici de la funció educativa

TITULARS

Què és un tractament de dades?



Encarregats per compte del responsable:

Qui és el responsable? Responsable

Servei de
menjador

Centre
educatiu

Empresa
activitats

extraescolars

Serveis
mèdics

Servei de
transport

Els centres docents estan legitimats a l'ús de tractament
de dades en la seua funció educativa. Administració

Educativa

1

2

Servei
psicopedagògic/

orientació

No es considera responsable de tractament a les persones
que tingen accés a la informació per la seua condició
d'empleats.

No es pot comunicar dades a persones que NO són els
titulars (representants legals en cas d'alumnes menors
de 14 anys)

Totes estes persones estan
obligades a RESPECTAR les
mesures de seguretat de les

dades.



Principis de tractament de dades:

5 Secret

6 Cancelació

1 Legitimació 

Amb consentiment previ
del titular o representant
legal  en interés legítim o

sense consentiment quan
la finalitat és educativa.

Principi de
responsabilitat activa.
Valoració del risc del

tractament.
Garantir l'ús en
l'exercici de les

funcions assignades.

Lleial, lícita i
transparent.

Exactes,
actualitzades i

només les
necessàries.

3 Transparència i informació

2 Qualitat de les dades

4 Mesures de seguretat

Sobre la
finalitat, 

destinataris,
responsables,

termini de
conservació...

Totes les persones
que tinguen accés

a les dades de
caràcter personal
estan obligades a

guardar secret.

Les dades es conservaran
només el temps necessari.

El que establisquen les
disposicions aplicables o les
relacions contractuals entre
interessat i centre educatiu.



Delegat (DPD)
2 RECTIFICACIÓ

4 OPOSICIÓ
3 SUPRESSIÓ

6 PORTABILITAT5 LIMITACIÓ

1 ACCÉS

Assessorar i informar.
Resoldre dubtes, queixes i reclamacions.

El DPD  és  el  responsable del tratament de
dades en centres de titularitat pública les
seues FUNCIONS són:

dpd@gva.es

DRETS INTERESSATS

esclexta
digital

COMUNICAR

Quan comunicar?
(veure enllaç)

CONSENTIMENT
++

RETIRADA DE 
CONSENTIMENT

https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/estructura-i-funcions
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion
https://www.aepd.es/es/documento/comunicar-brecha-datos-personales.pdf


4

2

3

GRAVACIÓ

PUBLICACIÓ DE DADES..
QUALIFICACIONS.
ACCÉS A LA
INFRORMACIÓ.
COMUNICACIÓ DE LES
DADES DELS ALUMNES.

TIPUS DE DADES
PROCEDMENT
DE RECOLLIDA

GRAVACIÓ I
DIFUSSIÓ

EN  EVENTS
GRAVACIÓ I

DIFUSSIÓ
EN

ACTIVITATS
FORA DEL
CENTRE

PLATAFORMES
EDUCATIVES

L'adminstració
educativa és la
responsable del
tractament i
l'empresa actua
per encàrrec.

Publicar en
tancat
Pixelar
imatges

WEB CENTRE

 

XARXES
SOCIALS

consentiment
explicit

exec. de drets

1

Tractament de dades  pels centres educatius

Recollida de
dades

Tractament
dades

Tractament d'imatges

Tractament de dades en internet

5 Altres supostos

Videovigilància6

CERTIFICAT DEL
REGISTRE CENTRAL

DE DELINQÜENTS
SEXUALS



SITUACIÓ SI/NO INFORMACIÓ CONSENTIMENT

Es poden recollir dades de salut?
Es poden recollir dades biomètriques ?

SI
finalitat educativa

  

Es poden recolir imatges? SI per a l'expedient   

Es pot recollir informació  per a actuacions diferents a les
educatives: concursos, visites...

SI   

Es poden fer gravacions dels alumnes (so/ imatges)? SI , amb finalitat educativa   

Es pot utilitzar la missatgeria instantània? NO   

Es pot fer gravacions d'imatges i difondre per plataformes?

SI, en  les plataformes
autoritzades per el

responsable (conselleria)
amb usuari i contrasenya

  

Preguntes freqüents



SITUACIÓ SI/NO INFORMACIÓ CONSENTIMENT

Pot el professorat consultar expedients de tot l'alumnat? I
informació de salut?

NO, només el seu alumnat
SI, atenció de salut 

  

Es poden fer públiques quaificacions de forma oral? NO, les qualificacions a la familia 
Preferiblement no

  

Es pot facilitar informació a familiars? NO, unicament pares,mares, tutors,
persones autoritzades

  

Poden els centres comunicar dades a institucions, entitats? SI, a centres, ss.ss,  mediques,
organismes oficials

  

Es poden comunicar dades a l'AMPA?
NO

SI en cas que actue com a responsable de
tractament (activ. extra.)

  

Es poden gravar imatges d'activitats per familiars en events?
SI

el  centre no es responsable de tractament ús
domèstic

deu informar a les families 

  

Es pot fer gravacions d'imatges per tercers fora del centre?
(museus,...)

SI,  es necessari informar i el consentimment e   

Preguntes freqüents



UTILITZACIÓ D'APLICACIONS QUE
EMMAGATZEMEN DADES EN EL NÚVOL

https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf


RECOMANACIONS PER A LA
UTILITZACIÓ D'APLICACIONS 

1

2

.

Cal utilitzar únicament aquelles aplicacions que ofereixin informació clarament definida sobre els tractaments efectuats,
les finalitats dels mateixos i els seus responsables, així com sobre la ubicació de les dades, el període de retenció, i les
garanties amb relació a la seguretat.

Els Centres Educatius han  de vetllant perquè es reunisquen les garanties per al compliment del que disposa la normativa de
protecció de dades.

3 Els professors han de sol·licitar, prèviament a la utilització de qualsevol APP, l'autorització al centre. Este ha d'avaluar-la.
(apartat 5 de la guia)

4 Els centres han d'informar els pares o tutors de la utilització de la tecnologia a les aules, així com de les Apps que tracten
dades personals dels alumnes i la seva funcionalitat.

5 Les aplicacions que es facen servir han de permetre el control, per part dels tutors o professors, dels continguts pujats pels
menors.



RECOMANACIONS PER A LA
UTILITZACIÓ D'APLICACIONS 

6
.

Les contrasenyes mai  s'han de facilitar a altres persones. Han de ser difícils d'adivinar . I molt important, recordar tancar la
sessió quan utilitzem aplicacions en ordinadors.

.

7 Només en One Drive es poden incloure dades personals sensibles, com ara dades relatius a la salut, contrasenyes, dades
bancàries, material audiovisual de contingut sensible, etc.

8 Utilitzar només les plataformes oferides per l'administració per interaccionar amb alumnes i familiars. (AULES, webFamília,
Outlook)

9 Les aplicacions que es facen servir han de permetre el control, per part dels tutors o professors, dels continguts pujats pels
menors.



Documentació per a consultar

https://www.aepd.es/es/documento/guia-centros-educativos.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11040.pdf
https://www.dsn.gob.es/es/files/rgpd-infograf%C3%ADa-png-0
https://www.aepd.es/es/documento/coordinador-bienestar-canal-prioritario.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/quien-es-quien-centros-docentes.pdf


CANAL ESPECÍFIC PER ATENDRE LES QÜESTIONS
RELACIONADES AMB EL TRACTAMENT DE LES DADES

EMAIL:
canaljoven@agdp.es

TELÈFON: 901233144

WHATSAPP: 616172204


