MATRICULACIÓ DELS ALUMNES – Informació addicional sobre protecció de dades

El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació – Vedruna Sta. Coloma de Queralt, amb
domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu
electrònic info@vedrunascq.org. Pàgina web www.vedrunascq.org.
Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunascq.org, amb
domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.
La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l’alumne en el
centre educatiu i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats
acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne. Addicionalment es podran utilitzar per
informar i gestionar activitats organitzades pel centre educatiu.
Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal.
En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis del centre vinculats amb la tasca
docent i acadèmica o al benestar dels/les alumes tals com serveis de menjador, assistència sanitària, entitats
organitzadores d’activitats escolars o extraescolars entre altres prestadors de serveis, en la seva condició
d’encarregats del tractament, sense que en cap cas això impliqui una transferència a tercers països.
La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació
civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran durant el temps que l’alumne es trobi
matriculat en el centre, excepte les dades identificadores i d’escolaritat de l’alumne i expedient acadèmic que es
conservaran durant el temps que correspongui segons la legislació vigent en cada moment.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic al Responsable de Tractament. Així mateix, si en
algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

