
 
 

Autorización para o tratamento de datos do alumnado 

En cumprimento coa lexislación vixente en materia de Protección de Datos Personais,  NEBRIJA TORRE DE 

HÉRCULES S.L. (en diante NEBRIJA), INFÓRMALLE que: 

Responsable do tratamento dos datos: NEBRIJA TORRE DE HÉRCULES  S.L., CIF  B70218474. Domicilio: 

Plaza Angel Ron Fraga (médico) nº9. CP15004. A CORUÑA.Mail: cpr.nebrija@edu.xunta.es 

Delegado de Protección de datos:  RODRIGUEZ Y VILAS C.B. CIF E 94078458. Domicilio en Avda de Vigo, 

216-1ºA, 36320 Chapela Redondela. Pode contactar no mail: dpo@rodriguezyvilas.es 

Tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado e cumprir coas obrigas 

legais. A base que lexitima o tratamento é a relación contractual e o cumprimiento legal. Os datos 

proporcionados conservaranse mentras se manteña a prestación do servicio ou durante os anos 

necesarios para o exercicio dos dereitos ou o cumprimiento das obrigas legais. 

(1) Os datos son solicitados coa finalidade de xestionar os datos de carácter persoal de alumnos, pais, titores 

ou representantes legais, para A REALIZACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES, COMPLEMENTARIAS, 

EXTRAESCOLARES, UTILIZACIÓN DA AULA VIRTUAL POLO ALUMNADO, ASÍ COMO PARA A RESOLUCIÓN 

DE ASUNTOS RELACIONADOS COA XESTIÓN ESCOLAR DO CENTRO EDUCATIVO e XESTIÓN DE BOLSA DE 

EMPREGO. 

(2) Os datos que forman parte do tratamento de datos poderán ser cedidos á CONSELLERÍA DE EDUCACION, 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTIDADES FINANCEIRAS E ASEGURADORAS, ENTIDADES SANITARIAS, 

EMPRESAS COLABORADORAS CON  NEBRIJA NA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO E EMPRESAS 

COLABORADORAS NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS  a 

condición de que ditas cesións realícense para as mesmas finalidades que as establecidas no parágrafo 

anterior. 

Vostede ten os dereitos que a continuación se indican, para exercitalos deberá presentar unha solicitude 

por escrito cunha copia do seu DNI e remitila por mail a:  dpo@rodriguezyvilas.es: 

1.Dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando os seus datos personais,  por tanto ten dereito 

a acceder aos seus datos persoais. 

2.Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais se fosen inexactos. 

3.Dereito a solicitar a supresión dos datos persoais con carácter xeral cando; os datos non sexan 

necesarios, vostede retire o consentimentonos tratamentos basados no consentimiento, vostede se 

opoña ao tratamento e non exista outra base que o lexitime ou seus datos foran tratados ilícitamente.  

4.Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando; impugne a exactitude dos 

mesmos, o tratamento sexa ilícito e se opoña á supresión, os datos xa non sexan necesarios pero vostede 

os necesite para formular, exercer ou a defensa de reclamacións, cando se opusera ao tratamento e 

mentres se verifique que motivos lexítimos prevalecen. 

5.Dereito á portabilidade dos datos, cando o tratamento esté basado no consentimento ou nunha  

relación contractual e se efectúe por medios automatizados. 

6.Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais. 

7. En caso de incumplimento da normativa de protección de datos vostede tiene dereito a presentar 

reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos. 
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8.A comunicación dos seus datos é un requisito contractual e/ou un imperativo legal. Se vostede non 

comunica os seus datos non se lle poderán prestar os servizos. 

9. O tratamento dos seus datos non serán obxecto de decisións automatizadas.  

Solicito a  súa autorización para ofrecerlle servizos e información relacionada co punto (1):  

 SI     

 NO  

10.- Solicito a súa autorización para a grabación e envío de documentos en formato dixital ao profesorado 

nas que aparezcan a imaxe/sonido do alumno/a  coa finalidade do seguemento e avaliación dos módulos 

que así o requiran. Así como a retrasmisión das clases vía “streaming” no caso  que proceda, utilizando as 

plataformas disponibles no momento: aula virtual do centro educativo, correos electrónicos webex,zoom 

ou similares. 

SI     

 NO  

11.- Solicito a súa autorización para o uso gratuito da  súa imaxe física e/ou de voz e que poderán ser 

publicadas en; a páxina web do centro educativo,  filmacións destinadas á difusión non comercial e 

fotografías para a Administración Pública, periódicos, revistas ou publicacións, cartelería ou folletos 

publicitarios, memoria de actividades,  etc., de ámbito local, comarcal ou nacional. 

 SI    

 NO  

12.- Solicito a súa autorización para incluilo na bolsa de emprego do centro. 

 SI   

 NO  

A base que lexitima estes tratamentos é o seu consentimiento.  Se vostede non autoriza o envío de 

información relacionada con punto (1) non se lle enviará. Se vostede non autoriza o tratamento da súa 

imaxes/voz non se publicarán. Se vostede non autoriza a a grabación e envío de documentos en formato 

dixital ao profesorado non se realizarán. Se vostede non autoriza a inclusión na bolsa de emprego non se 

incluirán. A non autorización destes tratamentos non perxudica a prestación do servizo educativo. 

Nome e apelidos do/a interesado/a ou en representación (no caso de menor ou incapacitado/a): 

DNI:  

Data: 

Firma: 

 


