COMPROMÍS DE COL.LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS
PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a
seguir les pautes que s’hi estableixen.
Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’acudir al centre.
Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu.

Nom i cognoms de la persona responsable:
_____________________________________________________________________________________

Data: __ /__ /____
Signatura:

Informació bàsica sobre tractament de dades personals. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (d’ara
en avant, la Conselleria) és responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest
document i referides al centres educatius públics dependents de la Conselleria, i els tractarà per a tindre per
feta la declaració de la persona interessada en relació amb les obligacions establides en el Protocol per a la
Gestió de Casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris . La persona interessada
pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i no ser objecte d’una
decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Teniu informació detallada sobre el tractament de
les dades personals al dors d’aquest document.

Informació detallada sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (d’ara en avant, la Conselleria) és
responsable del tractament de les dades personals recollides en el document de “Compromís de
col·laboració i compliment dels requisits per a accedir al centre” i referides als centres educatius públics
dependents de la Conselleria
Base jurídica i finalitats del tractament: Amb base jurídica en l’interés públic en relació amb el que
s’estableix en la normativa sanitària i normes reguladores de la funció educativa i de funcionament dels
centres educatius, les dades personals seran tractades per a tindre per feta la declaració de la persona
interessada en relació amb les obligacions establides en el Protocol per a la Gestió de casos Covid-19 en els
centres educatives d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021.
Destinataris de les dades: No està prevista la comunicació de les dades recollides en aquesta declaració
responsable.
Obligació de comunicar les dades personals al centre: La comunicació de les dades personals al centre és
necessària per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable, el compliment d’una missió
realitzada en interés públic, així com en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
sobre la base del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i a la normativa vigent en l’àmbit
de salut pública.
Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades per la persona interessada es
conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i, pels terminis
establits en les normes vigents per al compliment d’obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes
establits en la normativa d’arxius i documentació.
Exercici de drets: La persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al
tractament, oposició, portabilitat i no ser objecte d’una decisió basada exclusivament en el tractament
automatitzat de les seues dades de caràcter personal, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud indicant el
dret que exerceix i aportant una fotocòpia per les dues cares del DNI o document legal d’identificació de la
identitat, juntament amb el document acreditatiu d’aquesta representació. La sol·licitud es pot enviar per
les vies següents:
a) A través del tràmit electrònic accessible en el següent enllaç o en l’URL
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp (no es necessita còpia
del DNI)
b) Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:
Postal: Avenida de Campanar, 32. 46015 Valencia
Electrónica: protecciodedadeseducacio@gva.es
c) De manera presencial aportant la sol·licitud corresponent a través del registre/consergeria del
centre.
Dret de reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: La persona interessada queda informada
del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en particular,
quan considere que no ha obtingut satisfacció per part del centre en l’exercici dels seus drets o s’han
vulnerat les garanties en el tractament de les dades personals. Pot contactar amb l’Agència a través de
www.aepd.es accedint a la pestanya «Canal del Ciutadà». Amb caràcter previ a qualsevol reclamació i de
manera voluntària, la persona interessada pot contactar amb l’oficina del Delegat de Protecció de Dades a
través de dpd@gva.es per a intentar una solució a la reclamació.

