
DOCUMENTO DE PROTECCION DE DATOS 

 

Responsable CPR PLURILINGÜE -COLEGIO LA PURISIMA (R3200020J) 

Finalidades 

O adecuado exercicio da actividade educativa do centro, así como a xestión administrativa, informativa, económica e fiscal dos 
proxenitores, titores ou representantes legais do alumno/a. De conformidade co disposto na D.A. 23ª da Lei Orgánica 2/2006, de 
3 de maio de Educación, a incorporación do alumno/a ao centro docente supón o consentimento para o tratamento dos seus 
datos e no seu caso, a cesión de datos procedentes dun centro no que estivera escolarizado anteriormente ou a outro centro no 
que poida estar escolarizado con posterioridade, nos termos establecidos na lexislación vixente sobre protección de datos.  
Para o cumprimento da súa finalidade ou por requirimento legal, o centro poderá facilitar estes datos á Consellería de 
Educación, ou a outras administracións e organismos públicos no exercicio das súas competencias para a tramitación e 
resolución dos seus procedemento 
Servicios complementarios, actividades extraescolares, organización de actividades educativas, deportivas e lúdicas, tratamento 
de datos de saúde, tratamento de imaxes, avisos a familiares, ANPA, antigos alumnos, cotas por servizos e xestión de 
aportacións  voluntarias. 

Lexitimación 
Cumprimento de unha obrigación legal aplicable ao responsable de tratamento, execución de un contrato e 
consentimento do interesado. 

Destinatarios 

Ministerio de Educación e Consellería de Educación, administración tributaria, entidades bancarias, corporacións municipais, 
compañías aseguradoras, axencias de viaxes, empresas de actividades extraescolares  e congregación de “Fillas da Caridade” 
(Entidade titular).  Outros destinatarios que requiren consentimento do interesado. 

Outros 
destinatarios 
e finalidades 
que requiren 
consentimento 
expreso 

SI □ NON □ COMUNICACIÓNS: Realizar envíos electrónicos de información relativa ó alumno (como poden ser. ausencias 

inxustificadas a clase, citas con titores ou outro tipo de incidencias) ou a súa relación co centro (aviso de cobro de recibos 
bancarios), por vía electrónica: mensaxes de texto ó teléfono móbil indicado, e-mail ou medios electrónicos equivalentes. 

SI □ NON □ DATOS IDENTIFICATIVOS: Os datos identificativos poden ser cedidos ás asociacións ou empresas vinculadas ó 

centro escolar (Antigos alumnos, AMPA/APA, empresas extraescolares, Clube deportivo La Purísima) para a organización, xestión 
e información das súas actividades. 

SI □ NON □ TITULACIÓNS OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios ás Academias Oficiais e centros 

examinadores homologados de aqueles alumnos que se presenten a os exames para a obtención do título académico. 

SI □ NON □ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Para realizar as probas de avaliación psicopedagóxicas co fin de poder 

orientar e elaborar un informe diagnóstico. 

SI □ NON □ CREACIÓN E USO DE CORREOS ELECTRÓNICOS. Para permitir ó alumno a correcta utilización das diferentes 

ferramentas educativas. (Google classroom, plataforma moodle, outras webs ou aplicacións educativas) 
DEREITO DE IMAXE 
En calquera caso, a utilización e a difusión deste material producirase en condicións de gratuidade. Igualmente autorizan a que 
este material sexa obtido e difundido en condicións de gratuidade, por medios de comunicación gráficos ou audiovisuais sempre 
que tal difusión non comporte unha intromisión ilexítima na intimidade, honra ou reputación do menor ou sexa contraria aos 
seus intereses, todo isto nos termos establecidos no artigo 4 número 3 da Lei Orgánica 1/1996, de Protección Xurídica do Menor 

SI □ NON □ Orlas, Anuario/revistas del centro, outros canles publicitarios, tablóns de anuncios do colexio, ou plataformas 

educativas privadas pertencentes e/ou utilizadas por COLEGIO LA PURISIMA. 

SI □ NON □ Páxina web  da entidade: http://lapurisimaourense.es/ 

SI □ NON □ En perfiles dixitais e redes sociais, COLEGIO LA PURISIMA no se fai responsable do uso de estas imaxes por 

terceiros.(Facebook, Youtube, Instagram, Twiter, Whatsapp e outras que o centro poida considerar) 

SI □ NON □ Co obxeto de que o alumno poida conservar imáxes das actividades e eventos realizados durante o curso escolar, 

autoriza a COLEGIO LA PURISIMA, no seu caso, a facilitar arquivos a tódolos compañeiros do curso escolar. As imaxes así 
facilitadas non serán obxeto de tratamento, e queda expresamente prohibido o uso e divulgación das mesmas. En tal caso, 
COLEGIO LA PURISIMA non se fai responsable do uso que poidera darlles un terceiro. 

Dereitos 

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018 de 06 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, 
os titulares dos datos persoais teñen recoñecido e poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, cancelación, 
oposición, limitación e rectificación, mediante escrito dirixido á Dirección do Centro (formulario dispoñible na secretaría do 
centro), con domicilio na Rúa Santo Domingo, nº 32 (32003) Ourense, ou no enderezo de correo electrónico 
cpr.lapurisima@edu.xunta.es ou ó noso Delegado de protección de datos: PRODAT PRINCIPADO, S.L. – TORRECERREDO, 4 – 
BAJO – 33012 OVIEDO – 985 11 40 57 – DPDASTURIAS@PRODAT.ES 

Información 
ampliada 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoo por escrito no propio centro: 
COLEGIO LA PURISIMA e na nosa páxina web: http://lapurisimaourense.es/avisos-legales/  ou na plataforma Educamos  
https://lapurisima-hcsvp-orense.educamos.com/ 

En________________________, a______ de___________________ de 2020. 
Asdo:      Asdo:      Asdo: 
 
 

Pai/Titor     Nai/Titora      Alumno (maior de 13 anos) 

mailto:cpr.lapurisima@edu.xunta.es
https://lapurisima-hcsvp-orense.educamos.com/

