
NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES

El centre compleix amb la normativa de protecció de dades personals i té implantades les mesures tècniques i
organitzatives per assegurar els drets i deures dels interessats. Les dades personals seran tractades de forma
lícita  i  exclusivament  per  a  les  finalitats  en  les  que  ens  ha  donat  el  consentiment.  Les  dades  seran
conservades durant la vigència o durant el plaç establert segons la legislació aplicable. Es pot exercici el dret
d’accés, rectificació, limitació de tractament, cancel·lació i oposició, acreditant la seua identitat dirigint-se al
centre IES ALFONSO XIII al C/Conselleria de Cultura, s/n, 12194 LA VALL D’ALBA (Castelló)

O també es pot enviar un correu a iesvalldalba@gmail.com

Al mateix temps també es pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Per a més informació es pot consultar el marc normatiu següent:

Marc normatiu

Estatal

– Constitució Espanyola (articles 18.4 i 27).
– Llei orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (aplicable fins al
24.05.2018).
– Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
aprovat pel Reial decret 1270/2007, de 23 de desembre (aplicable fins al 24.05.2018).
–  Instrucció  1/2006,  de  8  de  novembre,  de  l’Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades,  sobre  el
tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o càmeres de
vídeo.
– Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
– Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
– Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions
en matèria d’informació i documentació clínica.

Europea

– Conveni 108 del Consell d’Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de les persones respecte
al tractament automatitzat de dades de caràcter personal i el seu protocol de l’any 2001.
– Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i  del Consell,  de 24 de desembre de 1995, relativa a la
protecció de les persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i  a la lliure circulació
d’aquestes dades (aplicable fins al 24.05.2018).
– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril  de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i  a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades,
aplicable a partir del 25.05.2018).

Autonòmica

– Decret 66/2012, de 27 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix la política de seguretat de la informació
de la Generalitat.
– Decret 130/2012, de 24 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’organització de la seguretat de la
informació de la Generalitat.
– Ordre 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual
s’estableixen les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.
– Ordre de 3 de desembre de 1999, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual
s’aprova el Reglament tècnic de mesures de seguretat per a l’aprovació i homologació d’aplicacions i
mitjans de tractament automatitzat de la informació.

Agència Espanyola de Protecció de Dades

– Guia de protecció de dades en centres educatius, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


