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D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades,  el 
sotasignat queda informat pel que fa a: 

I.- IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

El Col·legi La Salle Premià, amb domicili a Premià de Mar, C/ Abat Oliba, 17 i els Germans de les Escoles 
Cristianes (La Salle Catalunya) amb domicili al carrer Sant Joan de La Salle, 38 - 08022 Barcelona, són els 
responsables del tractament de les dades personals. 

II.- IDENTIFICACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

El Delegat de Protecció de Dades del Centre és La Salle Catalunya, Sant Joan de La Salle, 38 - 08022 Barcelona. 

III.- FINALITAT, BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE DADES 

a) General: Les  dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’escola s’incorporaran 
a una base de dades anomenada BDGALSP i a una altra anomenada BDGAGEC, titularitat del Col·legi La Salle de 
Premià i La Salle Catalunya respectivament. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui per a 
prestar els serveis que ens demaneu i per  a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi el Col·legi La Salle de 
Premià i La Salle Catalunya,  tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern 
de l’escola, i a instàncies del Departament d’Educació,  també es poden fer servir les dades per fer estadístiques. La 
informació acadèmica es conservarà als nostres arxius històrics de manera indefinida amb la finalitat de poder certificar 
el nivell d’estudis assolit pels alumnes quan ho demani l’interessat. 

b) Imatges: Fem servir imatges, so, treballs i dades dels alumnes i de la Comunitat Educativa. De la mateixa manera,  
amb la signatura d’aquest document s’autoritza a fer ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. En 
alguns casos, se’n faran servir per fer difusió de les activitats als espais de difusió pública d’informació: web, blogs, 
xarxes socials, revista i altres publicacions. Podeu obtenir més informació consultant la pàgina web de l’escola 
http://www.premia.lasalle.cat/. Les imatges es conservaran mentre no revoqueu el vostre consentiment.  

Al Centre hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades només se cediran a la policia o als òrgans judicials adients 
quan s’hagi comès una infracció i en cas de delicte. En tot cas, per imperatiu legal. Les imatges captades es 
conservaran un màxim de 30 dies. 

c) Departament d’Orientació Psicopedagògica: La informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa 
específica serà tractada pel nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica. En alguns casos, aquesta informació pot 
ser comunicada a professionals externs, per donar suport al nostre personal. 

IV.- DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ 

Els destinataris de la vostra informació són el personal propi dels responsables del tractament, degudament autoritzat 
per les respectives direccions,  els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, les persones o 
entitats que abonin la matrícula per facilitar el control de la relació jurídica, i les administracions públiques en l’àmbit de 
les seves competències.  

V.- TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

Com a eina tecnològica l’escola pot fer servir sistemes de Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat un 
acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades del 22 de juny de 2017. El 
tractament d’aquestes dades s’ajusta a l’informe sobre la utilització per part de professors i alumnes d’aplicacions que 
emmagatzemen dades al núvol amb sistemes aliens a les plataformes educatives. 

Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar els següents enllaços:  

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=en    

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI   

 

VI.- DRETS DE TERCERS 

En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest 
document. 
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VII.- DRETS QUE US EMPAREN.  

Teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació i oposició al tractament, a consentir 
expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el consentiment que 
atorgueu amb la signatura d’aquest document. 

VIII.- CONSEQÜÈNCIA DE LA MANCA DE CONSENTIMENT 
 
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen 
amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació en algunes activitats.  
 
IX.- DRET A LA RECLAMACIÓ 
 
L’organisme competent per conèixer els conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola 
de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), C/ Jorge Juan, nº 6.  
 
X.- ANNEX: CLASSES VIRTUALS 
 
Degut a la situació de crisi sanitària motivada per la COVID-19 podria ser, que durant aquest curs 2020-2021, algunes 
classes s’hagin d’impartir de forma virtual. Si fos així el/la pare/mare o tutors/es de l’alumne/a autoritzen que l'equip 
docent del seu fill/a tingui contacte virtual amb l’alumne/a i el seu entorn domèstic i puguin comunicar-se per via 
telemàtica utilitzant les eines que la Institució posa a disposició del professorat. 
 
 
Llegida i entesa l’anterior informació, 
 
DEMANO I AUTORITZO als Responsables del Tractament per a què tractin tota la informació facilitada i la que s’elabori 
posteriorment en les condicions que consten en el present document. 
 
 
............................................................................ , el dia ............. de ...................................... de ............... 
 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a:  ______________________________________________ 
 
Etapa: _____________   Grup-classe: ______________ 
 
 
 
 
El/la sotasignat/da (representant legal) 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: ________________________________________________ 


