Anexo I . Cumprimento do principio de transparencia, finalidade doutros
principios recollidos no RXPD
Os principios xerais da protección de datos, recollidos no RXPD, son un conxunto de regras que
determinan como se debe levar a cabo o tratamento de datos persoais. Estes principios son, en
definitiva, os deberes e obrigas aos que están suxeitos os tratamentos de datos, e para o caso
que nos ocupa, destacaremos os seguintes:


Principio de transparencia, esixe que toda información e comunicación relativa ao
tratamento dos datos persoais sexa facilmente accesible e fácil de entender, e que se
utilice unha linguaxe sinxela e clara. Para iso, a información relativa ao tratamento dos
datos persoais das persoas afectadas incluirase non soamente no presente protocolo
(Anexo I), senón que se transmitirá a todos os usuarios (profesorado, alumnado e familias)
a través de distintas canles (circulares e comunicacións a alumnado e familias; políticas
de privacidade; sistemas de notificación da propias ferramentas utilizadas para a
retransmisión das clases, etc.)



Principio de licitude ou lexitimación do tratamento. Para que o tratamento sexa lícito, os
datos persoais deben ser tratados sobre algunha base ou fundamento xurídico dos
previstos no artigo 6 do RXPD, tal e como se recolle no apartado primeiro deste protocolo.



Principio de limitación da finalidade, supón que os datos persoais deben ser recollidos con
fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados, posteriormente, de maneira
incompatible ou distinta cos devanditos fins. Este principio de finalidade implica que os
datos que se recollan para posibilitar o uso das ferramentas de docencia virtual
unicamente serán tratados coa devandita finalidade, ao igual que a retransmisión das
clases unicamente poderá ser accesible ao profesorado e alumnado ao que vai dirixida.



O principio de minimización establece que os datos que se recollan para o seu tratamento
deben ser adecuados, pertinentes e limitados ou non excesivos, en relación cos fins que
lexitiman o tratamento. Por iso, para a retransmisión das clases a través de Internet non
se recollerán máis datos dos estritamente necesarios para garantir a identificación dos
participantes, así como a seguridade e a confidencialidade da información, ademais da
captación da imaxe/voz indispensables para o funcionamento do sistema.



O principio de integridade e confidencialidade impón a obriga de garantir unha seguridade
adecuada para preservar a integridade dos datos e impedir o acceso ou uso non
autorizado. Para isto, o responsable do tratamento implementará nas referidas
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ferramentas as medidas de seguridade necesarias (acceso mediante usuario e
contrasinal, contrasinal para o acceso á sala, ...).


Así mesmo, todas as persoas que interveñan en calquera fase do tratamento dos datos
están suxeitas a gardar segredo ou confidencialidade con carácter indefinido. A este
respecto, o paso a un sistema de docencia en liña non deberá supoñer ningunha
diminución nas obrigacións de confidencialidade e segredo que incumben tanto á propia
administración educativa como ao seu persoal cando acceda a datos persoais.
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