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Principi de responsabilitat proactiva 

 
• En termes pràctics, cal determinar: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Reglament general de protecció de dades (RGPD), que ha entrat en vigor el 25 
de maig de 2018, parteix dels conceptes i dels principis recollits en la normativa 
que el precedeix, però en modifica alguns aspectes, i també introdueix noves 
obligacions en relació amb el compliment, que es basen en no només a complir, 
sinó també a poder demostrar-ho, mitjançant una actitud conscient, diligent i 
proactiva (principi de responsabilitat proactiva). 

Quines dades es tracten 

Amb quines finalitats 

Quina base legal 
habilita el tractament 

Quins tipus de 
tractaments es duran a 

terme 

Quines mesures de 
seguretat cal aplicar 

Com se supervisen les 
mesures que s'estan 

aplicant 

Com es demostra que 
s'està complint 
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Base legal del tractament 

 

 

 
 
Els centres i serveis educatius estan legitimats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'educació (LOE), i per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LE), per al tractament de 
les dades en l'exercici de la funció educativa i orientadora.  
 
La llei legitima els centres i serveis educatius a tractar dades de caràcter personal per a la 
funció docent i orientadora dels alumnes en referència a: 
 

• l'origen i ambient familiar i social; 
• les característiques o condicions personals; 
• el desenvolupament i resultats l’escolarització; 
• les circumstàncies que siguin necessàries conèixer, per educar i orientar els 

alumnes. 

no
ve

ta
t  

•Enumerar cadascuna de les 
finalitats previstes al tractament 
•Licitud del tractament -> 6 
bases jurídiques qu

è 
ca

l f
er

 

 
Determinar la base legal de 
cada tractament 

 
Determinar la norma amb rang 
de llei, si és el cas (missió en 
interès públic, exercici de poders 
públics o obligació legal). 
 

•Una o més finalitats específiques. Consentiment de l'interessat  

•Cal fer-hi constar una referència. Execució d'un contracte  

•Norma amb rang de llei. Cal explicitar-la. 
•Exemple: Sol·licituds d'accés a la informació pública (d’acord amb la Llei 

19/2014) 
Compliment d'una obligació legal  

•(Ex.: pandèmies, fins humanitaris ...) Interès vital de l'interessat o 
interès vital d'un tercer 

•Norma amb rang de llei. Cal explicitar-la.  Missió en interès públic o exercici 
de poders públics 

•No s'aplica a les administracions públiques en l’exercici de les seves 
funcions. 

Interès legítim del responsable o 
interès legítim d'un tercer 

Funció educativa i orientadora 

Base legal: Missió d'interés públic/Exercici de poders públics 



 

 
 

4/17 

Per tant, els centres i serveis educatius poden recollir i tractar les dades dels alumnes i de 
pares o tutors, en què s’inclouen també les categories especials de dades, com les de salut 
o de religió, quan sigui necessari per exercir la funció educativa i orientadora. 
 
Però també cal tenir en compte que: 
 

• les dades personals no poden utilitzar-se per a fins diferents de l'educatiu 
(funció educativa i orientadora); 

• els professors i la resta del personal que accedeixi a les dades personals dels 
alumnes o de les famílies està sotmès al deure de secret. 
 

Categories especials de dades 
A part de les dades especialment protegides que ja preveia la LOPD, que ara passen a 
anomenar-se categories especials de dades, el Reglament inclou dues noves categories 
especials de dades: 

. 
 
  

•Dades personals sobre les característiques genètiques heretades o adquirides 
d'una persona física, que proporcionen una informació única sobre la fisiologia 
o la salut d'aquesta persona, obtingudes en particular de l'anàlisi d'una mostra 
biològica. 

Dades genètiques 

•Dades personals obtingudes a partir d'un tractament tècnic específic, relatives 
a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona física, 
que permeten o confirmen la identificació única d'aquesta persona (imatges 
facials, dades dactiloscòpiques, etc.).  

Dades biomètriques 
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Consentiment de l’interessat 

 
 
Quan sigui necessari obtenir el consentiment dels alumnes o dels pares o tutors per utilitzar-
ne les dades personals, per tractar-se de finalitats diferents de la funció educativa i 
orientadora, s'ha d’informar amb claredat de cadascuna d’aquestes i permetre als 
interessats oposar-se a les que vulguin, de forma independent. 
 
El Reglament europeu estableix els 16 anys com l'edat mínima per prestar-ne el 
consentiment, encara que els estats de la Unió Europea podran rebaixar-la fins als 13 anys, 
ja que és l’edat que s'estableix a la nova llei orgànica de protecció de dades, encara en 
tramitació. 
 
El consentiment per tractar dades personals es pot revocar en qualsevol moment, 
però la revocació no té efectes retroactius i s'ha d'informar d'això als interessats. Quan el 
tractament es basi en el consentiment, correspon al responsable del tractament la prova de 
la seva existència. 
  

no
ve

ta
t  

 
S'elimina el consentiment tàcit.  
 
És necessària una declaració 
inequívoca o acció afirmativa 
clara. 
 
El consentiment ha de ser 
verificable i revocable en 
qualsevol moment. 
 
 

qu
è 

ca
l f

er
 

 
Revisar els tractaments que 
tinguin com a base legal el 
consentiment: 

• El consentiment dels alumnes o 
dels seus pares o tutors, quan es 
necessiti, no es pot obtenir de 
forma tàcita, i cal almenys una 
clara acció afirmativa de 
l'interessat. 

• Quan es refereixi al tractament 
de dades de categories especials 
o per a transferències 
internacionals de dades, el 
consentiment a més ha de ser 
explícit. 
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Registre d’activitats de tractament 

 
 

 

  

no
ve

ta
t 

 
 
 
Se suprimeix l'obligació 
d'inscripció dels fitxers de dades 
de caràcter personal en el Registre 
general de protecció de dades 

qu
è 

ca
l f

er
 

 
El Departament d'Ensenyament ha 
de portar un registre d'activitats 
de tractament. 
 
Ha de publicar-se per mitjans 
electrònics en el cas de les 
administracions públiques al web 
de cada departament. 
 
Els tractaments dels centres de 
tituralitat del Departament i dels 
serveis educatius estan inclosos 
en aquest registre. 
 

 
 

• El Registre d'activitats de tractament es mantindrà des del Departament. 

Els tractaments dels centres i serveis educatius de tituralitat del Departament 
formen part del Registre d'activitats del Departament d'Ensenyament. 
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En relació amb els centres educatius de titularitat del Departament s’han registrat, per a 
cada centre educatiu, tres tractaments: 
 

• Alumnat: Gestió de l’acció educativa i orientadora 
• Personal: Gestió de personal 
• Proveïdors: Gestió de la contractació de béns i serveis 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videovigilància: El registre només inclou els tractaments declarats pels centres fins al 
moment. El centres que tinguin sistemes de videovigilància no declarats han de comunicar-
ho al Departament. La petició ha d’anar acompanyada de la preceptiva memòria justificativa, 
que ha d’estar d’acord amb el que determina la Instrucció 1/2009, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 

 
Borsa de treball: Alguns centres gestionen borses de treball d’alumnes i exalumnes, amb 
dues possibles modalitats: 
 

• una informativa, en la qual el centre publica informació d’ofertes de treball que 
subministren les empreses del sector. En aquest cas no cal registrar cap tractament 
de dades; 

• una altra que el centre sí gestiona les dades d’alumnes/exalumnes amb finalitat 
d’intermediació i que, per tant, és un tractament que cal registrar. 

  

Centres educatius de titularitat del Departament 
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En relació amb els serveis educatius s’han registrat els tractaments següents: 
 
• Personal: Gestió de personal 
• Proveïdors: Gestió de la contractació de béns i serveis 
• Amb caràcter general per a EAP, CREDA, CREDV i LIC s’ha registrat el fitxer 

“Assessorament, orientació i suport”, per encabir el tractament dels serveis 
d’atenció directa als alumnes i famílies. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  

Serveis educatius 
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Dret d’informació 

 
 
 
 
  

no
ve

ta
t  

El Reglament afegeix requisits 
addicionals en el dret 
d'informació i recomana adoptar 
un model per capes. 
 
Dins del camp de visió de la 
persona interessada. 
 
 

qu
è 

ca
l f

er
 

 
Revisió exhaustiva del contingut 
de les clàusules informatives als 
formularis de recollida de dades. 
 
Reformulació de la redacció: 
-informació bàsica 
-informació detallada 
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Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu <Adreça del centre educatiu> 
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i 
adolescents, serveis socials i protecció de la salut; ajuntaments, perquè exerceixin les competències en matèria 
de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, i consells comarcals, perquè gestionin els serveis de 
transport escolar i ajuts de menjador. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la 
normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-
centres-departament.html 
 

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu/servei educatiu <Adreça del centre educatiu/servei 
educatiu> 
Finalitat: Gestió de personal. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Administració educativa i administracions públiques competents en matèria de gestió personal. No 
se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit 
prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-
centres-departament.html 
  

•Tractament: Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament 
d'Ensenyament 

•Legitimació: Missió d'interes públic 
•Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d'educació.  

Model de clàusula d'informació bàsica: Alumnat 

•Tractament: Personal dels centres educatius/serveis educatius de titularitat del 
Departament d'Ensenyament. 

•Legitimació: Exercici de poders públics. 
•Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d'educació.  

Model de clàusula d'informació bàsica: Personal 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html
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Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu/servei educatiu <Adreça del centres educatiu/servei 
educatiu> 
Finalitat: Gestió de la contracció de béns i serveis. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Administració educativa i administracions públiques competents en matèria de gestió econòmica. 
No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit 
prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/proveïdors-
centres-departament.html 
 

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu/servei educatiu <Adreça del centres educatiu> 
Finalitat: Seguretat. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: En l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes, els jutjats i tribunals i les forces i cossos de 
seguretat. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu 
consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-
tractaments/videovigilància-centres-departament.html 
  

•Tractament: Proveïdors de centres educatius/serveis educatius de titularitat del 
Departament d'Ensenyament 

•Legitimació: Exercici de poders públics 
•Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d'educació 

Model de clàusula d'informació bàsica: Proveïdors 

•Tractament: Videovigilància de centres educatius/serveis educatius de titularitat 
del Departament d'Ensenyament. 

•Legitimació: Exercici de poders públics. 
•Base legal: RGPD: 6.1.e)  

Model de clàusula d'informació bàsica: Videovigilància 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/prove%C3%AFdors-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/prove%C3%AFdors-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/videovigil%C3%A0ncia-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/videovigil%C3%A0ncia-centres-departament.html
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Informació bàsica sobre protecció de dades  
     
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu <Adreça del centre educatiu/servei educatiu> 
Finalitat: Gestió de la borsa de treball (alumnes i exalumnes). 
Legitimació: Consentiment de l’interessat. 
Destinataris: No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu 
consentit prèviament. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-centres-
departament.html 
 
 

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del servei educatiu <Adreça del servei educatiu> 
Finalitat: Assessorament, orientació i suport als alumnes, famílies, professors i centres sostinguts amb fons 
públics. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i 
adolescents, serveis socials i protecció de la salut, i ajuntaments per exercir les seves competències en matèria 
de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. No se cediran les dades personals a tercers, llevat 
que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament. Podeu revocar el consentiment en 
qualsevol moment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-
tractaments/assessorament-centres-departament.html 
  

•Tractament: Proveïdors de centres educatius de titularitat del Departament 
d'Ensenyament. 

•Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
•Base legal: Consentiment. 

Model clàusula informació bàsica: Borsa de treball 

•Tractament: Assessorament, orientació i suport de serveis educatius de titularitat 
del Departament d'Ensenyament. 

•Legitimació: Missió d'interes públic. 
•Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

Model clàusula informació bàsica: Assessorament, orientació i suport 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/assessorament-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/assessorament-centres-departament.html
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Informació bàsica sobre protecció de dades      
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu/servei educatiu <Adreça del centre educatiu/servei 
educatiu> 
Finalitat: Difusió d’imatge/veu. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que té la tutoria legal, en cas de menors d’edat. 
Destinataris: <Cal determinar específicament el mitjà de difusió i si és d’accés restringit o no>. No cedirem les 
vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment. 
Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: <adreça 
centre/servei educatiu>. 
 

 
 
  

•Tractament: Difusió d'imatge/veu d'alumnes i personal de centres 
educatius/serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament. 

•Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
•Base legal: Consentiment. 

Model clàusula informació bàsica: Difusió d'imatge i/o veu 



 

 
 

14/17 

Nous drets  

LOPD 
RGPD (termini 1 mes, 2 
mesos més per sol. 
complexes)  

Dret d’accés Dret d’accés 

• Dret a saber si s'estan tractant les 
seves dades. 
• Dret a accedir a les dades que 
consten. 

Dret de rectificació Dret de rectificació 
• Sense dilació indeguda. 
• Rectificar dades o completar les 
incompletes. 

Dret de cancel·lació Dret de supressió (dret 
d’oblit) 

• Sense dilació indeguda. 
• Dades innecessàries en relació amb 
la finalitat/retirada de 
consentiment/oposició/tractament 
il·lícit. 

Dret d’oposició Dret d’oposició 

• Motivat per la situació particular. 
• Quan el tractament es basi en el 
compliment d’una missió d'interès 
públic/exercici de poders públics. 
• S’ha d’esmentar explícitament en la 
recollida de dades de forma clara i 
diferenciada. 

 Dret a la portabilitat 
No s’aplica a les administracions 
públiques (obligació legal/missió 
d’interès públic/exercici de poders 
públics). 

 
Dret a la limitació del 
tractament 

• Limitar el tractament de les dades en 
determinades condicions. 

 

Dret a no ser objecte de 
decisions 
individuals 
automatitzades i 
elaboració de perfils* 

• Dret a no veure’s sotmès a 
avaluacions d’aspectes de la 
persona o que pretenguin analitzar o 
predir algun dels aspectes següents: 
rendiment professional, situació 
econòmica, localització o moviments, 
estat de salut, preferències o 
interessos personals, etc. 
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Mesures de seguretat 

 

 

 
 
Les TIC són eines fonamentals per a la gestió i l'aprenentatge dels alumnes. Cal conèixer 
les aplicacions que s’hagin d’utilitzar, la política de privacitat i les condicions d'ús abans 
d'utilitzar-les, i cal rebutjar les que no ofereixin informació o garanties en relació amb el 
tractament de les dades personals que facin. 

no
ve

ta
t  

Es requereix una avaluació de 
riscos per als tractaments, amb 
l’objectiu de determinar les 
mesures de seguretat que s’han 
d’implantar. 
 
Afecta els tractaments de dades 
manuals, automatitzats o 
parcialment automatitzats. 
 
El RGPD no estableix una llista de 
les mesures de seguretat que 
s’han aplicar d'acord amb la 
tipologia de dades objecte de 
tractament, sinó que estableix 
que el responsable i l'encarregat 
del tractament han d’aplicar les 
mesures tècniques i 
organitzatives adequades al risc 
que comporta el tractament. 

qu
è 

ca
l f

er
  

Cal fer una valoració del risc dels 
tractaments que es fan per 
establir les mesures tècniques i 
organitzatives que cal aplicar i 
com s’han d’aplicar per fer front 
als riscos detectats. 
 
Les mesures han d’incloure el 
procés per verificar, avaluar i 
valorar regularment l'eficàcia de 
les mesures tècniques i 
organitzatives establertes. 
 
Les mesures han de garantir la 
confidencialitat, la integritat, la 
disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i dels 
serveis de tractament. 
 

Principals riscos identificats 

Riscos 
associats al 
compliment 

Garantir l'exercici dels drets dels 
interessats 

Absència de procediments per a l'exercici de drets 

Garantir els principis relatius al 
tractament 

Absència de legitimitat per al tractament de les dades personals 

Tractament il·lícit de dades personals 

Protecció de 
de la 
informació 

Integritat de les dades personals Modificació o alteració de dades personals no intencionada 

Disponibilitat de les dades personals Pèrdua o esborrament no intencionat de dades personals 

Confidencialitat de les dades personals Accés no autoritzat a les dades personals 
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Encarregats de tractament 

 
   

no
ve

ta
ts

  

 
El Reglament amplia el 
contingut mínim del contracte 
d’encàrrec de tractament. qu

è 
ca

l f
er

  
 
 
Revisar els convenis o 
contractes d'encarregats 
de tractaments.  

 
 
 

 Alguns aspectes del RGPD són directament aplicables als encarregats del 
tractament (noves obligacions). 
 

− Mantenir un registre d'activitats de tractament. 
− Determinar les mesures de seguretat aplicables als tractaments. 

 
 Els responsables hauran d’escollir únicament encarregats del tractament que 

ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques apropiades, 
conforme amb els requisits del RGPD. 

 
 Els encarregats del tractament podran adherir-se a codis de conducta o 

certificacions per demostrar que ofereixen les garanties exigides pel RGPD. 
 

 L’acord, el conveni o el contracte ha d’establir l'objecte, la durada, la 
naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i les 
categories d'interessats, així com les obligacions i els drets del 
responsable (art. 28 RGPD). 

 
 Podeu consultar Guia sobre l’encarregat del tractament al RGPD de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_dinteres/guia_sobre_lencarregat_del_tractament_al_rgpd/
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Notificacions de violacions de seguretat 
 
Quan es produeixi la destrucció, pèrdua, alteració accidental o il·lícita, comunicació o accés 
no autoritzat (violació de seguretat), s'ha de notificar a l'autoritat de control corresponent, en 
determinats casos i, si escau, s’ha de comunicar als interessats. 
 
 

Delegat o delegada de protecció de 
dades 
El nou Reglament preveu la designació d'un delegat o delegada de protecció de dades. 
Aquesta figura és obligatòria en les administracions i centres educatius, en els termes que 
disposi la futura llei de protecció de dades. 
 

Funcions: 

• Informar i assessorar el responsable respecte de les obligacions. 
• Supervisar-ne el compliment. 
• Cooperar amb l’autoritat de control. 
• Actuar com a punt de contacte amb l’autoritat de control. 

El Departament d’Ensenyament ha designat el delegat de protecció de dades en el seu 
àmbit, que inclou els centres i serveis educatius de titularitat del Departament i les entitats 
del sector públic (JONC i ESMUC).  
 
L’adreça de contacte del delegat de protecció de dades és: dpd.ensenyament@gencat.cat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


