
 
 
 

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS RELATIVA Á PROTECCIÓN DE DATOS 
(extracto do protocolo de protección de datos publicado pola Consellería de 

Educación en abril de 2016) 
 
4.6.3 Deber de sixilo de familias e alumnado 
Debe terse en conta que as familias e o alumnado tamén teñen que respectar 
a intimidade, honor e propia imaxe dos demais membros da comunidade 
educativa, polo que tampouco poden difundir información da que teñan 
coñecemento, xa que podería vulnerar a intimidade de terceiras persoas que 
en moitos casos son, ademais, menores de idade.  
 
6.2.4 Consideracións particulares: familias 
Forma parte das obrigas familiares facilitar a información necesaria para o 
proceso educativo e orientador, en virtude da disposición adicional vixésimo 
terceira da LOE. Polo tanto, a información solicitada, sempre que non sexa 
excesiva e sirva para o propósito educativo, debe ser facilitada aos centros. 
Pola súa banda, os centros e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
está obrigada á custodia destes datos, a facilitar aos interesados o acceso aos 
mesmos e garantir que se usan para o fin para o que foron recadados. As 
familias estarán obrigadas a manter a calidade dos datos aportados polo que, 
cando haxa unha modificación dos mesmos, por exemplo, un cambio de 
domicilio, unha nova sentencia de divorcio, etc., deberán trasladar esta 
información á máxima brevidade aos centros educativos. Pola súa banda, as 
familias deberán respectar a confidencialidade dos datos aos que teñan acceso 
por formar parte da comunidade educativa (doutro alumnado, de persoal de 
centro ou de familias), mesmo de xeito accidental.  
 
6.2.5 Consideracións particulares: alumnado 
Todo o manifestado ao respecto das familias é de aplicación no caso de 
alumnado maior de 14 ou 18 anos (segundo proceda en función do 
procedemento), incluída a obriga de manter a calidade dos datos que se 
facilitan ao centro, a confidencialidade dos datos persoais aos que teñan 
acceso e o acceso ao seu expediente.  
 
Don/a _________________________________________________________ 
 
Pai/nai/titor do alumno/a__________________________________________ 
 
Recibín a información relativa á protección de datos e deber de sixilo. 
 

En San Sadurniño, ____de _______ de 2022   
 

    Asinado: 
     


