
 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

a) Responsable del tractament: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Avinguda de Campanar, 32. 46015 València. 
protecciodedadeseducacio@gva.es  
b) Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València. dpd@gva.es  
c) Finalitat del tractament: Dur a terme el programa “Som Imprescindibles”, que pretén previndre i actuar quan es detecten 
casos d’autolesions, d’ideacions o temptatives de suïcidi de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics per la 
Generalitat. 
d) Legitimació per al tractament de les dades personals. És la prevista a l’article 6.1 e), en relació amb l’article 9.2, del 
Reglament General de Protecció de Dades (tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés 
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament). La normativa que habilita l’actuació del 
personal docent en exercici de les seues funcions es concreta disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d'Educació, en la seua versió consolidada actual, i en el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, 
d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià (article 8, DOGV núm 9099, de 3 de 
juny). 
e) Tipologia de dades: 
-Dades de salut: qüestions per tal de previndre i actuar quan es detecten casos d’autolesions, d’ideacions o temptatives 
de suïcidi, i altres relacionades amb el benestar emocional de l’alumnat) 
-Dades acadèmiques (centres educatiu i grups de segon o quart de la ESO). 
f) Persones destinatàries de les dades: no es preveu cap cessió de dades personals, ni aquestes seran objecte de 
transferències internacionals. 
g) Termini de conservació de dades: únicament es conservaran els qüestionaris dels quals es puga concloure l’existència 
de possibles situacions de risc, per a poder fer la anàlisi i seguiment de l’alumne, i pel temps imprescindible. La resta de 
qüestionaris, dels quals no es deriven possibles situacions de risc, seran eliminats en el menor termini possible a través de 
mitjans segurs, com ara màquines destructores de paper, una vegada examinat el seu contingut per l’equip de 
professionals. 
h) Els progenitors o tutors legals de les persones menors de 14 anys, o l’alumnat major de 14 anys per sí mateix, poden 
exercir  els drets d’accés, rectificació o supressió de les seues dades personals o la limitació o oposició al seu tractament, 
així com a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat 
amb el que es preveu en el següent enllaç: sede.gva.es/va/proc19970    
i) Sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció judicial, si la persona interessada considera no atesos els seus drets o 
vulnerat el tractament de les seues dades personals, pot reclamar davant de la Delegació de Protecció de Dades de la 
Generalitat, tal i com es descriu en la següent pàgina: sede.gva.es/proc22094  . També pot formular reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la web www.aepd.es 
  
Per a més informació, es pot consultar el Registre d’Activitat de Tractament anomenat “Necessitats específiques de suport 
educatiu”, accessible en la web https://ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades  
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