Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual
A. Alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que
elaboren
L’accés de tots els centres educatius a Internet i l’ús de les tecnologies per a
l’aprenentatge i el coneixement faciliten que molts centres disposin dels seus propis
webs i de mitjans de reproducció digitals mitjançant els quals l’activitat educativa va
més enllà dels estrictes límits físics de les aules i pot ser compartida per les famílies,
l’entorn i les comunitats d’aprenentatge d’arreu. En conseqüència, la imatge o altres
dades que poden identificar els alumnes són presents a la xarxa.
Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels
quals recau en els alumnes menors d’edat, cal disposar de la corresponent autorització
signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. L’autorització ha
d’especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es destinaran les
dades, imatges o materials, la durada de l’autorització i el mitjà de difusió. Quan els
alumnes són majors d’edat, l’autorització l’ha de signar directament l’alumne/a.
A.1. Imatges
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autodeterminació informativa
també està reconegut en el text constitucional en l’article 18.4 i regulat per la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es
fa necessari que, abans de publicar a les pàgines web dels centres educatius o en
revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges d’alumnes on
aquests o aquestes siguin clarament identificables o altres dades personals
susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el consentiment dels
pares, les mares o els tutors legals. En els alumnes majors d’edat, el consentiment l’ha
de donar l’alumne/a.
Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment, el centre ha d’informar els pares, les
mares o els tutors legals dels alumnes menors d’edat afectats, i directament els
alumnes majors d’edat quan s’escaigui, de la possibilitat de publicar al web del centre
o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre imatges o dades
personals de l'alumne/a en activitats lectives, complementàries o extraescolars, i els ha
de lliurar un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicació
de les imatges. Amb aquesta finalitat, es disposa dels models “Autorització relativa als
alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que
elaboren (menors d’edat)” i “Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació
de dades de caràcter personal i de material que elaboren (majors d’edat)” que els
centres han de demanar que siguin emplenats i signats pel pare, la mare o els tutors
legals de qualsevol alumne o alumna (o directament per l’alumne/a si és major d’edat)
quan, amb posterioritat, hagi de sortir en imatges al web del centre o en revistes o
publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre.
Aquest consentiment no inclou l’autorització en el cas d’imatges clarament
identificables obtingudes per qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions,
fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre,
publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública.
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D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la
informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d’una persona
determinada aparegui com a merament accessòria. En aquest sentit no serà necessari
el consentiment exprés dels interessats o representants legals per a la captació
d’imatges quan aquestes tinguin caràcter accessori dintre de l’esdeveniment o quan
les persones que hi apareguin no es puguin identificar.
La direcció del centre públic i la titularitat del centre privat són responsables únicament
d’allò que es capti dins del recinte del centre. Qualsevol captació d’imatge efectuada
dins del recinte del centre requereix l’autorització prèvia de la direcció o de la titularitat,
autorització que ha de quedar degudament acreditada. Si les imatges identifiquen
persones, és necessari obtenir el consentiment exprés de les persones afectades o
dels seus representants legals explicitant la finalitat concreta de la captació. La
direcció, si escau, la titularitat no són responsables de les captacions d’imatges
efectuades en espais públics externs al centre.
A.2. Dades personals
Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, cal tenir en compte que
l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, admet la validesa del
consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les
persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el
consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Aquesta modulació
de la minoria d’edat s’estén també a l’autorització del dret d’imatge esmentat
anteriorment.
A.3. Edició de materials en blogs i espais web del centre
Per a l’edició, amb finalitat de desenvolupar l'activitat educativa, de materials elaborats
per l'alumne/a en blogs, altres espais web i altres espais de comunicació del centre,
cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit de les
persones que exerceixen la pàtria potestat de l’alumne/a, si és menor d’edat, o
directament de l’alumne/a si és major d’edat. La Llei de propietat intel·lectual no admet
cap mena de modulació d’aquest requisit segons l’edat del menor. La cessió del dret
de comunicació pública s’ha d’efectuar encara que l’autor o l’autora en qüestió no
aparegui clarament identificat, i s’estén a realitzacions com ara els treballs i projectes
de recerca i altres de similars. Per tant, cal informar les famílies (i directament
l’alumne/a major d’edat) de les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la
corresponent autorització signada.

B. Aspectes generals de la protecció de dades personals en els centres educatius
Per donar compliment a la disposició addicional 14a de la Llei d’educació, en el marc
de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, el Departament
d’Ensenyament prepara normes i posa a disposició dels centres orientacions
específiques que es poden consultar al Portal de centre del Departament
d’Ensenyament. En aquestes normes es distingeixen els fitxers de dades que
correspon custodiar al Departament i els fitxers que ha de custodiar cada centre.
En tot cas, correspon a les direccions dels centres públics i a la titularitat dels centres
privats adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal que conté la documentació del centre i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el
tractament o l’accés no autoritzats.
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