Política de Privacitat dels Alumnes
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Per favor, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el
tractament de dades personals d'alumnes del Centre i els drets que li reconeix la normativa.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable és AULA BALEAR, S. Coop. (d'ara
endavant el Centre), amb domicili en carrer Ca Valero, n˚ 19, (07011) Polígon Ca Valero de Palma (Illes Balears).
Quant temps conservarem les seves dades? De manera general, conservem les dades recollides mentre es
mantingui la condició d'alumne del Centre i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals
aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament.
Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals
van ser recaptats.
Fotos i vídeos d'alumnes
Li informem que podran captar-se imatges i si escau, la veu d'alumnes del Centre en ocasió dels vídeos i/o
reportatges fotogràfics que, tant el Centre, com a professionals audiovisuals i premsa, realitzin durant les
activitats en les quals l'alumne participi. El material resultant serà destinat a finalitats internes o formatives
(orles de promocions, fotos d'equips esportius…) i per informar al públic sobre les nostres activitats. Per a això
es podran difondre aquestes fotos o vídeos en les nostres instal·lacions, a través de la revista del col·legi, en
Internet, xarxes socials, webs, newsletters, fullets, memòries d'activitat o a través de qualsevol mitjà de
comunicació, tot això de manera no limitativa.
D'altra banda, li informem la possible captació d'imatges dels alumnes en moments de realització d'activitats
i/o projectes promoguts per la FUNDACIÓ TRAMS de la qual el Centre és membre col·laborador. Les imatges
podran ser difoses a través de la revista del col·legi, revistes sectorials i/o a la pàgina web
http://www.fundaciotrams.org/ i xarxes socials de FUNDACIÓ TRAMS.
En relació a la possible captació d’imatges, el centre sol·licitarà autorització expressa per a fer-ho en el moment
de la matrícula anual, podent els responsables dels menors exercir els drets que els assisteixen sobre aquets
aspectes en qualsevol moment.
Aquestes autoritzacions es presten de forma gratuïta, per al temps que el Centre estimi necessari per a la
correcta consecució de les finalitats abans descrites, i a l'empara del que es disposa en la L.O. 1/1982, sobre
Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
D'altra banda els pares, mares o tutors es compromet a fer ús domèstic de fotografies o enregistraments en
vídeo que puguin prendre en festes i esdeveniments lúdics, acadèmics, culturals, esportius o anàlegs que el
Centre desenvolupi o organitzi i, en un altre cas, obtenir el consentiment de pares, mares i/o tutors dels
alumnes afectats, per a usos diferents dels enregistraments i fotografies, especialment per a la seva difusió
restringida o generalitzada en internet i xarxes socials, deixant indemne de tota responsabilitat al Centre.
Comunicacions informatives
Si així ens ho indican, pares, mares o tutor els mantindrem informats (telf. mòbil o correu electrònic indicat pels
interessats en el document de matrícula) amb informació relativa a l'absència dels seus fills al Centre educatiu,
si escau, convocatòria de reunions de pares i mares, comunicacions de sortides, excursions, etc.
Dades sensibles
Necessitem poder tractar dades sensibles que afecten als nostres alumnes i el seu entorn, tals com a dades de
salut, minusvalidesa, al·lèrgies, integració social, etc. En proporcionar aquest tipus de dades, ara o en el futur,
consent expressament al fet que puguem tractar-los per adaptar l'operativa del Centre a les eventuals
necessitats del seu fill/filla, l'exercici de les funcions pròpies del departament d'orientació psicopedagògica i el
compliment de les nostres obligacions legals. Aquest tractament és indispensable per a la correcta activitat del
Centre.
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Para què tractarem les seves dades? Tractarem les seves dades personals per al compliment de les nostres
obligacions legals, la gestió docent i administrativa dels alumnes, matriculació, seguiment acadèmic, soci
cultural i esportiu, orientació psicopedagògica i adaptació de l'operativa del Centre a eventuals necessitats
particulars de l'alumne. Així mateix, es tractaran les referides dades per a finalitats estadístiques i històriques.
Finalment, li informem que a l'efecte de garantir la seguretat i bon ús dels recursos informàtics i de les
plataformes de comunicació facilitats pel Centre al personal docent i no docent, així com per aclarir incidents
que puguin derivar en responsabilitats atribuïbles al Centre, es podran utilitzar eines que permetin realitzar un
seguiment de l'ús d'aquests recursos. En cas d'emprendre accions per a l'esclariment d'un incident, s'optarà
sempre pel mètode menys invasiu per a la vida privada dels afectats. No es realitzaran controls generals dels
missatges electrònics.
Base jurídica dels tractaments. L'execució del contracte o mesures precontractuals associades a la matriculació
de l'alumne, la prestació dels serveis sol·licitats o contractats, el compliment de les nostres obligacions legals,
en particular de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i de la seva normativa de desenvolupament,
i de la normativa comptable i fiscal. El tractament de dades sensibles d'alumnes es basa sobre el seu
consentiment explícit, el qual és imprescindible per a la matriculació de l'alumne. La realització d'estadístiques
es fonamenta en el nostre interès legítim en l'avaluació de la nostra activitat. El tractament de dades d'usuaris
de sistemes de centre es fonamenta en el nostre interès legítim a garantir la seguretat i bon ús de les nostres
plataformes i recursos. La utilització d'imatges d'alumnes, l'enviament de comunicacions informatives i el
tractament de les petjades de l'alumne mitjançant el sistema de control d'accessos al menjador, es basen sobre
el consentiment que se li sol·licita, sense que la retirada de tal consentiment condicioni la matriculació de
l'alumne.
A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal,
quan sigui necessari per al desenvolupament de l'activitat ordinària del Centre i la prestació de serveis o
activitats complementàries en les quals l'alumne estigui inscrit, o amb el seu consentiment.
Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i,
en tal cas, accedir als mateixos. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin
inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas,
només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la
intenció de la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb
la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem
de tractar les dades salvo per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i
llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota certes condicions
podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del
tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud
del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document
nacional d'identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces
indicades a l'apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades en http://www.agpd.es.

