DRET D'INFORMACIÓ
En el moment que l'entitat recull les dades s'ha d'informar als associats, com a titulars de
les dades personals, de l'existència d'un fitxer, finalitat de la recollida, destinataris de
l'informació, possibilitat d'exercici dels Drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i
Oposició) i la identitat i adreça del Resposable del fitxer o tractament (l'AMPA)

Model Dret Informació:

LA PROTECCIÓ DE DADES I LES AMPA
La normativa obliga a les AMPA a protegir les dades personals que tractin com a entitat. El
tractament de les dades és qualsevol acció que fem amb les dades personals des de la
recollida, gravació, conservació, modificació i consulta fins i tot la cessió, si n'hi ha.
Aixó vol dir que quan l'AMPA realitza qualsevol tractament de dades personals dels
associats ha de complir tots els requisits que la normativa estableix per tal de garantir i
protegir els drets de les persones i posteriormente el seu tractament.
S'ha de tenir en compte que dada personal és qualsevol informació que identifica o
permet identificar una persona física (nom, cognoms, dni, adreça postal, e-mail, telèfon,
núm. c/c imatge, veu, etc). També és necessari saber que hi ha dades que són especialment
sensibles o protegides, com son les ideologies, religió, salut, afiliació sindical, creences,
origen racial o ètnic i vida sexual.
La informació personal que l'entitat recull pertany al titular de les dades i aquest té
dret a saber i controlar que es fa amb les seves dades

ELS PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA PROTECCIÓ DE DADES DIUEN QUE:
Les dades han de ser tractades de manera lleial i lícita.
Recollir només les dades necessàries i adequades per a la finalitat que l'entitat pretén.
Tractar les dades amb la finalitat per a la qual han estat recollides i no utilitzar-les
per a finalitats diferents.
Les dades han de ser exactes i actuals.
Les dades s'han de conservar.

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari
quedaran incluïdes en el fitxer ….(nom de la base de dades) …..... el responsible de la
qual és l'AMPA de l'escola/institut …........................................... I seran tractades per la
gestió de l'entitat I per la gestió econòmioca de les activitats.
Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació I oposició al seu tractametn enviant
un correu electrònic a …............................. o bé presentant un escrit a la seu de l'AMPA.
OBTENIR EL CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT
Sempre s'ha d'obtenir el consentiment inequívoc de l'interessat per al tractament de les
seves dades personals especificant la finalitat per la qual es demanen les dades, així com la
resta de condicions que concorrin en el tractament.
El consentiment per tractar-les no implica el consentiment per comunicar-les.
Correspon al Responsable del fitxer o tractament (l'AMPA) la prova de l'existència del
consentiment de l'interessat per qualsevol mitjà admissible en dret.

Això vol dir que l’AMPA sempre ha de conservar els impresos signats pels associats amb el
consentiment per al seu tractament.
Per la utilització de la imatge a les publicacions o la web de l’entitat també s'ha de
demanar el consentiment.

DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT
El Responsable del fitxer o tractament i totes les persones que intervenen en qualsevol fase
del tractament de les dades personal, tenen l'obligació de guardar el secret professional,
pel que fa a les dades que coneguin per raó de la feina que porten a terme a l'entitat.
L'obligació subsisteix després de finalitzar la relació amb el Responsable del fitxer o
tractament.

COMUNICACIONS / CESSIONS DE DADES PERSONALS A UN TERCER
Es la revelació a una persona diferent del titular de les dades personals i és necessari el seu
consentiment per a poder comunicar-les.
Es pot sol·licitar en el propi formulari de recollida de dades dels associats.
Les dades personals objecte del tractament només podran ser comunicades a un tercer per
al compliment de la finalitat directamente relacionada amb les funcions legítimes del
cedent, (l'AMPA) i del cessionari, amb el consentiment previ de l'interessat.
No es considera comunicació de dades personals l'accés d’un tercer quan aquest accés
sigui necessari per a la prestación d'un servei al Responsable del fitxer o tractament, en
aquest cas parlariem de la figura de l'Encarregat del tractament, i la relació ha d’estar
regulada per un contracte escrit.

que garanteixin la seguretat de les dades i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el
tractament o l'accés no autoritzat.
Contingut mínim del Document de Seguretat:
•
•
•
•
•
•

“L’AMPA contracta una empresa per gestionar Extraescolars. En aquest cas, l’empresa
d’Extraescolars passa a ser l’Encarregada del tractament i ha de tractar les dades segons
les instruccions del Responsable del fitxer (l’AMPA), no utilitzar-les per una finalitat
diferent i implantar les mesures de seguretat per garantir i protegir les dades personals”

Descripció de l'àmbit d'aplicació de les mesures i especificar què és el que s'està
protegint.
Recull de totes les mesures, normes, procediments, regles, etc.
Descripció de totes les funcions i obligacions del personal.
Estructura dels fitxers amb les dades personals i descripció dels sistemes
d'informació.
Els procediments de notificació, gestió i resposta als incidents que puguin afectar a
els dades personals.
Els procediments per realitzar còpies de seguretat i recuperar les dades.

Totes aquelles mesures pel transport de suports d'informació i documents, la seva
destrucció i, si s'escau, la seva reutilització.
És un document intern que s'ha de revisar periódicament i mantenir actualitzar, reflectint
sempre la situación real de les mesures de seguretat de l'entitat.

Una vegada completada la relació contractual, les dades de caràcter personal han de ser
destruïdes o tornades al Responsable del fitxer.

PROCEDIMENT SANCIONADOR

PROCEDIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Els Responsables dels fitxers o tractament i els Encarregats del tractament estan subjectes
al règim sancionador.

Plantejament previ
Identificar els diversos tractaments de dades que es fan
Identificar els punts d'entrada de dades, formularis, internet, etc
Identificar els circuits interns de la informació
Identificar les sortides de dades
Establir els procediment per garantir el compliment de la normativa
Inscripcío del Fitxer
Abans d'iniciar un tractament de dades s'ha d'inscriure el fitxer que conté les dades que es
volen tractar en el Registre de protecció de dades a l'Autoritat Catalana de Protecció de
dades (APDCAT). Es pot fer a través d’internet http://www.apd.cat
Document de Seguretat
Una vegada inscrit el fitxer, el Responsable del fitxer o tractament, i si s'escau, l'Encarregat
del tractament han d'adoptar les mesures de carácter tècnic i organitzatiu necessàries

L'iniciació del procediment pot ser per iniciativa pròpia de l’APDCAT, denúncia o petició
raonada d’un altre òrgan.
Tipus d'Infraccions: Lleus (sanció de 900 a 40.000 €), greus (sanció de 40.001 a 300.000 €) i
molts greus (sanció de 301.000 a 600.000 €).
Prescripcions de les infraccions i sancions: 1,2 i 3 anys respectivament.
PER ALTRES INFORMACIONS I CONSULTES contacteu amb la vostra Delegació FaPaC:

•
•
•
•
•

Barcelona Ciutat: consultesbcnciutat@fapac.cat
Barcelona Comarques: consultescomarques@fapac.cat
Girona: consultesgirona@fapac.cat
Lleida: consulteslleida@fapac.cat
Tarragona: consultestarragona@fapac.cat

