Les AMPA tenen atribuïdes unes funcions que comporten el tractament d’informació dels seus
socis, alumnes, col·laboradors, treballadors, voluntaris.
Quan implica el tractament de les dades personals, l’AMPA està obligada a cumplir amb una sèrie
de requisits establerts per la normativa sobre protecció de dades, per protegir els drets i les
llibertats de les persones físiques.

L’AMPA i la PROTECCIÓ DE DADES

ELS REQUISITS PER L’ADEQUACIÓ DE L’AMPA A LA NORMATIVA
 Garantir els Principis relatius al tractament on les dades personals han de ser:
 Tractades de manera lleial, lícita i transparent.
 Recollides només per a la finalitat determinada i no utilitzar-les per a finalitats
incompatibles.
 Adequades, pertinents i limitades per a la finalitat del tractament
 Exactes i actualitzades per a la finalitat del tractament
 Conservar-les només el temps necessari per a la finalitat del tractament
 Tractades amb integritat i confidencialitat
L’AMPA ha de poder demostrar el compliment de la normativa
-Responsabilitat proactiva

Notificació d’inscripció fitxers davant l’Autoritat de control
 A partir del 25 de maig de 2018, el Reglament SUMPRIMEIX aquesta
obligació



Informar als titulars que les dades de:
 identitat i dades de contacte de l’AMPA,
 identificació del fitxer,
 la finalitat del tractament,
 els possibles destinataris de la informació,
 el termini de conservació de les dades,
 els drets dels titulars de les dades (Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició) així com el dret a la transparència de la informació, supressió de les
dades, limitació del tractament i la portabilitat de les dades,
 l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol momento, i
 l’obligació de facilitar les dades i possibles consequències de no fer-ho.



Obtenir el consentiment dels socis pel tractament de les seves dades. Incloses les
imatges (fotos blog, web ampa, butlletí, etc) mitjançant una declaració de l’interessat o
una clara acció afirmativa que doni la conformitat.



Disposar d’un compromís de confidencialitat amb els membres, col·laboradors i
treballardors de l’AMPA.



Signar un acord d’Encarregat de tractament amb tercers que prestin serveis en nom
de l’AMPA i que tractin dades personals dels socis (empreses extraescolars, página web,
gestió administrativa, etc)



Adopció de mesures tècniques i organitzatives apropiades i actualitzades, per garantir
el cumpliment de la normativa i protegir els drets dels interessats. (polítiques internes
des del disseny i per defecte)



El lloc web ha d’incloure els Avisos Legals corresponents (Avís Legal, Política de
Privacitat i Cookies)

La informació personal que l'AMPA recull pertany al titular i tenim l’obligació
l’obligació de protegir
aquestes dades personals
ALGUNES DEFINICIONS
 Dada personal qualsevol informació que identifica o permet identificar una persona física
(nom, cognoms, dni, adreça postal, e-mail, telèfon, núm. C/c, imatge, veu, etc) i les categories
especials de dades personals (dades genètiques i biomètriques)


Tractament qualsevol acció que fem amb les dades personals des de la recollida, gravació,
conservació, modificació i consulta, fins i tot la comunicació, si n’hi ha.



Responsable del tractament persona física o jurídica que determina la finalitat i el tractament.
L’AMPA



Encarregat del tractament persona física o jurídica que tracta les dades personals per compte
del responsable. Empreses extraescolars, assessoria, etc



Consentiment de l’interessat tota manifestació lliure, específica, informada i inequívoca on el
titular accepta el tractament de les seves dades personals.



Destinatari persona física o jurídica al que se li comuniquen dades personals, sigui o no un
tercer. Cessió de les dades

NORMATIVA
 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (entrada en vigor, 25 de maig de 2018)
Vàlida i aplicable: (fins el 25 de maig de 2018)

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

