DEREITOS DO TITULAR DOS DATOS CANDO SEXAN FACILITADOS AO
CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSA-JOSEFA SOBRIDO

DEREITO
ACCESO
RECTIFICACIÓN
SUPRESIÓN
OPOSICIÓN

CONTIDO
Poderá consultar os seus datos persoais tratados polo centro
Poderá modificar os seus datos persoais cando estes sexan inexactos
Poderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais
Poderá solicitar que non sexan tratados os seus datos persoais
Poderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos nos seguintes casos:

LIMITACIÓN DO

• Mentres se comproba a impugnación da exactitude dos seus datos

TRATAMENTO

• Cando o tratamento é lícito, pero opóñase á supresión dos seus datos.

DE DATOS

• Cando o colexio non necesite tratar os seus datos pero vostede necesítaos para o
exercicio ou a defensa de reclamacións.
• Cando vostede se opuxo ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha
misión en interese público ou para a satisfacción de un interese lexítimo, mentres se

PORTABILIDADE

verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.
Poderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitara e aqueles
que se obtiveron da súa relación contractual co colexio Sagrado Corazón, así como

transmitilos a outro centro de ensino.
CANLES DE ATENCIÓN
CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSA-JOSEFA SOBRIDO
R/ Gándara 8, Oleiros-Ribeira
15993-A CORUÑA
cpr.milagrosa.sobrido@edu.xunta.es
Se vostede considera que non tratamos os seus datos persoais de acordo coa normativa vixente, pode
contactar

co

Delegado

de

Protección

de

Datos

(

DPD)

no

enderezo

cpr.milagrosa.sobrido@edu.xunta.es.
Con todo, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de datos (www.agpd.es)
Para exercitar os seus dereitos, debe acompañar á súa solicitude unha copia do seu DNI ou documento
equivalente acreditativo da súa identidade. O exercicio destes dereitos é gratuíto.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DO

Titular do CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSA-JOSEFA SOBRIDO(Fillas da

TRATAMENTO
FINALIDADE DO

Caridade de San Vicente de Paúl)
A adecuada organización e/ou prestación e/ou difusión da oferta

TRATAMENTO

académica do centro, das súas actividades curriculares, actividades
complementarias e extraescolares e servizos do centro educativo, así
como a xestión académica, económica e administrativa, o que inclúe a
recollida e tratamento de datos e información de tipo psicopedagóxico
relacionada co proceso de aprendizaxe e de socialización do

LEXITIMACIÓN DO

alumnado xerada durante o ciclo escolar.
O fundamento para tratar os seus datos persoais é a execución do

TRATAMENTO

contrato e dos servizos que se presten polo centro, así como polo

cumprimento dunha obrigación legal.
DESTINATARIO DE CESIÓNS Os datos persoais, incluídos os de carácter reservado, necesarios para
OU TRANSFERENCIAS

o centro educativo, serán facilitados á Administración Educativa,
cando a mesma requírao en cumprimento dunha obrigación legal, así
como ás Forzas e Corpos de Seguridade, Servizos Sociais ou Servizos
Sanitarios, á Administración de Xustiza e á Administración Tributaria.
Así mesmo, o centro poderá cederlle datos de carácter persoal ao
AMPA, entidades bancarias, ou empresas de actividades e/ou
servizos, co obxecto de levar a cabo as actividades educativas que lle

DEREITOS DAS PERSOAS

son propias, nunca con fins comerciais.
Os titulares dos datos teñen dereito a exercitar gratuitamente os

INTERESADAS

dereitos para acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros
dereitos, segundo se explica na información adicional, mediante un

PROCEDENCIA DOS DATOS

escrito , ou ben por correo electrónico.
(Cando os datos solicitados polo centro non proceden do interesado
directamente senón por terceiras persoas débese especificar a fonte
de procedencia dos devanditos datos persoais).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Identidade: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
CIF: R1500069H
Enderezo: R/ Gándara 8, Oleiros-Ribeira

15993-A CORUÑA

RESPONSABLE DO

Para a adecuada xestión do tratamento dos seus datos persoais, o colexio ten

TRATAMENTO

designado un Delegado de Protección de Datos ante o que poderá acudir
para resolver calquera cuestión que precise, podendo contactar con el.
Delegado

de

Protección

de

Datos:

(981865577

cpr.milagrosa.sobrido@edu.xunta.es)
No colexio CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSA-JOSEFA SOBRIDO tratamos a
información que nos facilitan as familias para a adecuada organización e/ou
prestación e/ou difusión da oferta académica do centro, das súas actividades
curriculares, actividades complementarias e extraescolares e servizos do
centro educativo, así como a xestión académica, económica e administrativa
do centro, o que inclúe a recollida e tratamento de datos e información de
FINALIDADE DO

tipo psicopedagóxico relacionada co proceso de aprendizaxe e de

TRATAMENTO

socialización do alumno xerada durante o ciclo escolar.
Os datos persoais proporcionados conservaranse no centro mentres o
alumnado permaneza matriculado no mesmo/non se solicite a súa
supresión polo interesado e durante un prazo de 5 anos a partir da última
confirmación de interese .
Posteriormente, os datos serán suprimidos conforme ao disposto na
normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, estando
dispoñibles tan só a solicitude de Xuíces e Tribunais, Defensor do Pobo,
Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes, durante o
prazo de prescrición das accións que puidesen derivar e, transcorrido este,
procederase á súa completa eliminación.

O fundamento para tratar os seus datos persoais é a execución do contrato e
dos servizos que se presten polo centro, así como polo cumprimento dunha
LEXITIMACIÓN DO

obrigación legal. Igualmente, os datos persoais, incluídos os de carácter

TRATAMENTO

reservado, necesarios para o centro educativo, serán facilitados á Consellería
de Educación, cando a mesma o requira, así como ás Forzas e Corpos de
Seguridade, Servizos Sociais ou Servizos Sanitarios, así como á
Administración de Xustiza e Administración Tributaria.
Igualmente, os datos persoais, incluídos os de carácter reservado, necesarios

DESTINATARIO DE CESIÓNS

para o centro educativo, serán facilitados á Administración Educativa cando

OU TRANSFERENCIAS

a mesma o requira, de conformidade co disposto na D.A. 23ª da Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como á Administración Tributaria,
ás Forzas e Corpos de Seguridade, Servizos Sociais ou Servizos Sanitarios e a
Administración de Xustiza, todo iso con amparo no interese superior do
menor, recollido na Lei Orgánica de Protección Xurídica do Menor. Así
mesmo, o centro poderá cederlle datos de carácter persoal ao AMPA,
entidades bancarias, ou empresas de actividades e/ou servizos, con obxecto
de levar a cabo as actividades educativas que lle son propias. Dita cesión
está supeditada ao consentimento expreso e inequívoco do titular dos datos
persoais para cuxa finalidade. SE NON DESEXA QUE Os seus DATOS
PERSOAIS SEXAN CEDIDOS ás devanditas ENTIDADES, MARQUE A CASA 
podendo exercer esta opción durante todo o período de tempo no que o seu
fillo se atopae escolarizado no colexio CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSAJOSEFA SOBRIDO.
Os titulares dos datos teñen dereito a exercitar gratuitamente os dereitos

DEREITOS DAS PERSOAS

para acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos,

INTERESADAS

mediante escrito dirixido a CPR PLURILÍNGÜE LA MILAGROSA-JOSEFA
SOBRIDO, R/ Gándara 8, Oleiros-Ribeira ou ben por correo electrónico á
dirección cpr.milagrosa.sobrido@edu.xunta.es
(Cando os datos solicitados polo centro non proceden do interesado

PROCEDENCIA DOS DATOS

directamente senón por terceiras persoas débese especificar a fonte de
procedencia dos devanditos datos persoais).

