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FINALITAT I ABAST
Els centres educatius tenen encomanada la funció docent i orientadora de l’alumnat, per la
qual cosa necessiten tractar informació relativa a les seues dades personals, juntament amb la
d'altres col·lectius, com les famílies, el professorat, altres treballadors dels centres o proveïdors. El
tractament d’aquesta informació de forma adequada esdevé un objectiu d’una importància
crucial, per tal de garantir el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. El
director o directora del centre educatiu haurà d’acomplir els principis i mesures de seguretat
recollides en l’annex I de la Resolució de 28 de juny de 2018.
Amb aquest recurs es vol oferir una eina que facilite el compliment de les obligacions
establertes per la normativa de protecció de dades i que, de vegades, genera dubtes sobre la
interpretació i aplicació de la seua regulació.

NORMATIVA
Estatal
•

Constitució Espanyola (articles 18.4 i 27).

•

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades personals i garantia dels
drets digitals.

•

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(aplicable fins al 24.05.2018).

•

Reglamento de la Ley orgánica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Real decret 1270/2007, de 23 de desembre (aplicable fins al
24.05.2018).

•

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per al qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

•

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, pel que s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció
de Dades.

•

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
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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).

•

Correcció d’errors del 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).

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.
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•

Resolució de 12 de març de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions en matèria de
seguretat dels sistemes de videovigilància dels centres educatius públics de titularitat de la
Generalitat.

•

Decret 62/2018, de 18 de maig, del Consell, de modificació del Decret 103/2015, de 7 de
juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries de la Generalitat.

•

Les resolucions anuals per les quals s’aproven les instruccions per a l’organització i el
funcionament dels centres educatius.

•

Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la
normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la
Generalitat.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Segons s’indica en les diverses resolucions per les quals s’aproven les instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres educatius, aquests s’hauran d’atendre al que disposa
la legislació en la matèria de protecció de dades i en les instruccions de servei que dicte la direcció
general amb competències en tecnologies de la informació i de la comunicació, entre altres, i
específicament en:
1. 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) (DOUE L119/1, de 04.05.2016)
2. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE 298, 14.12.1999), fins que no siga modificada per un nou reglament de protecció de dades
personals.
3. El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE 17, 19.01.2008).
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4. La Instrucció 4/2011, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, sobre l’adequació a
la LOPD dels centres educatius públics.
El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), conegut també com a «Reglament
Europeu de Protecció de Dades», va entrar en vigor en maig de 2016. No obstant això, s’aplica des
del 25 de maig de 2018, per la qual cosa els responsables i encarregats del tractament, han
d’adequar el tractament de les dades personals que realitzen al previst en aquest Reglament. Així
mateix, el Reglament és directament aplicable i, per tant, a diferència de la Directiva 95/46, no
necessita ser transposat a l’ordenament jurídic espanyol.
A data 7 de desembre de 2018, ha entrat en vigor la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, publicada en el BOE el dia 6 de
desembre.
Amb aquesta llei s’adapta el dret nacional al RGPD i es completa la regulació del dret
fonamental a la protecció de dades, a més d’incorporar un Títol X dedicat a la garantia dels drets
digitals i modificar aquelles lleis que es veuen afectades per la nova regulació.
La Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és l’òrgan responsable dels
fitxers de dades de caràcter personal segons estableix l’article 9 del Decret 130/2012, de 24
d’agost, del Consel i ha de vetlar, dins del seu àmbit de competència, pel compliment de la
legislació en matèria de protecció de dades.
El director o directora del centre educatiu haurà d’acomplir els principis i mesures de
seguretat recollides en l’annex I de la Resolució de 28 de juny de 2018. Aquest annex ha de ser
difós pel director o la directora en el mateix centre educatiu a la resta de l’equip directiu, al
claustre de professors, al consell escolar, així com a qualsevol altre òrgan col·legiat del centre que
considere oportú.
Les dades personals que s’emmagatzemen (tant en suport informàtic com en paper) que no
estiguen en el sistema informàtic per a la gestió del centre educatiu proporcionat per la
conselleria competent en matèria d’educació, seran les estrictament necessàries per a contactar
amb l’alumnat o el seu representant legal en cas de fallada puntual del sistema d’informació.
L’annex III de la Resolució de 28 de juny de 2018 relaciona els fitxers declarats actualment
per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que apliquen directament a centres
educatius (alumnes, alumnes desplegats, pràctiques formatives, personal docent, personal docent
desplegat, gestió patrimonial, beques i videovigilància).
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L’annex IV de l’esmentada Resolució estableix models amb exemples de registre de les
activitats de tractament de dades. Per altra banda, l’annex V és un model de sol·licitud de
consentiment per a la recollida de dades i l’annex VI, un model de cartell d’avís per a la captació
d’imatges per mares, pares o familiars.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha elaborat les següents guies en matèria de
protecció de dades que poden ser d’utilitat per als centres educatius:
•

Guia per a centres educatius

•

Orientacions per a centres educatius sobre protecció de dades

•

Tu decideixes en internet

•

Informe sobre la utilització per part del professorat i de l’alumnat d'aplicacions que
emmagatzemen dades en núvol amb sistemes aliens a les plataformes educatives

•

Guia per al compliment del deure d’informar

•

“Guíales en internet”

•

“Enséñales a ser legales en internet”

•

“No te enredes en internet”

•

“Sé legal en internet”

•

Guia de privacitat i seguretat en internet

•

Videos de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

DICCIONARI DEL RECURS
Aquestes són les paraules clau relacionades amb aquest recurs, les definicions de les quals es
poden trobar als enllaços següents:
► D_0114: Dades de caràcter personal
► D_0115: Dades especialment protegides
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ENTITATS I INSTITUCIONS
Relació d’entitats i institucions relacionades amb aquest recurs:
► Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0166: Autorització cessió de drets d’imatge i so
► F_0167: Sol·licitud de consentiment per a la recollida de dades
► F_0168: Cartell d’avís per a la captació d’imatges per mares, pares o familiars

Aquest document no té valor jurídic.
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