
El dret la intimitat i les dades que cedim als delegats i delegades de classe

Les  dades  personals  són  patrimoni  de  cada  persona  i  la  seva  protecció  es  desprèn
directament del dret a la intimitat, que regula l'art. 18 de la Constitució Espanyola. Una
dada personal és tota aquella que es pot relacionar directament amb la personal: adreça,
número de telèfon, matrimoni, filiació, expedient acadèmic, etc. En l'àmbit de l'escola es
dona una situació controvertida pel que fa als telèfons i adreces electròniques que cedim
a les persones que fan de delegats i  delegades de classe, com explicaré breument a
continuació.

La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999) obliga a les
organitzacions públiques i privades a comunicar a l'Administració els seus fitxers de dades
i  a  fer-ne  un  tractament  d'acord  amb  els  drets  del  seu  titulars:  recollir-los  amb
consentiment d'aquest, custodiar-los amb cura, permetre'n la rectificació o cancel·lació i
no cedir-los a tercers, entre d'altres.

Els  particulars,  però,  no  estem  sotmesos  a  aquesta  normativa  per  a  les  dades  que
guardem per a les nostres activitats personals i domèstiques: què passa, doncs amb les
dades que donem als delegats i delegades de classe? Hem de ser molt conscients que
aquestes  dades  resten  sense  protecció  ni  empara  legal.  L'escola  no  les  facilita
directament  a  aquestes  persones,  ja  que  incompliria  la  Llei  orgànica,  sinó  que  som
nosaltres que ho fem voluntàriament, però sempre en la mesura que puguem prescindir
de les informacions que ens arriben a través dels delegats i delegades.

Per tant, les informacions bàsiques que necessitem per al funcionament de la comunitat
educativa (dies de sortides, coses que cal portar, dies i horaris de reunió amb les mestres,
sol·licituds de pares i mares acompanyants a excursions, etc.) ens han d'arribar sempre
des de la pròpia escola. D'aquesta manera estarà realment garantida la nostra llibertat a
l'hora de cedir les dades personals a persones que no estan obligades a tractar-les amb
totes les garanties.
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