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Dictamen en relació amb la consulta formulada per una Fundació de l’àmbit 
educatiu sobre la possibilitat d’enviar per correu electrònic a les famílies, 
basant-se en un interès legítim, informació d’activitats d’entitats externes 
relacionades amb el seu caràcter propi 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta formulada per 
una Fundació de l’àmbit educatiu (en endavant, la Fundació), en què es demana un 
dictamen en relació amb la possibilitat que la Fundació pugui enviar per correu electrònic a 
les famílies, basant-se en un interès legítim, informació relacionada amb el seu caràcter 
propi. 
 
Segons la consulta, les escoles de la Fundació es plantegen informar les famílies de 
diverses activitats organitzades per terceres entitats, com ara activitats d’educació en el 
lleure, colònies i campaments, o activitats de pastoral, relacionades amb l’ideari propi de 
l’escola cristiana que caracteritza la Fundació. 
 
Analitzada la consulta, vista la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent: 
 
 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 

Segons la consulta, la Fundació es dedica a l’ensenyament i ostenta la titularitat de diversos 
centres educatius a Catalunya.  
 
La consulta afegeix que la Fundació es caracteritza pel seu ideari d’escola cristiana -ideari 
subscrit pels alumnes, directament o per mitjà dels seus representants-, i que amb motiu 
d’aquest caràcter i ideari propi, les escoles de la Fundació es plantegen la possibilitat 
d’informar les famílies sobre activitats organitzades per terceres entitats, en concret, 
activitats d’educació en el lleure, colònies i campaments, o activitats de pastoral, 
relacionades amb l’ideari propi de les escoles, que contribueixin al desenvolupament integral 
dels alumnes. 
 
La consulta cita alguns exemples, com ara l’enviament d’informació sobre activitats de 
pastoral; informació del Grup de colònies i campaments d’una de les escoles de la Fundació 
-entitat d’educació en el lleure que, segons la consulta, té el mateix NIF que l’escola-, que 
organitza un esplai setmanal, colònies, campaments i rutes per a l’alumnat de l’escola durant 
el mes de juliol; informació d’un esplai cristià d’una entitat sense ànim de lucre; o informació 
sobre una exposició organitzada en un museu de la ciutat, relacionada amb la Fundació. 
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La consulta pregunta si les activitats descrites “es poden comunicar per correu electrònic a 
les famílies, ja que, existeix una relació contractual prèvia amb aquestes (activitat educativa 
sota un ideari acceptat), les dades s’han obtingut de manera lícita i la comunicació 
s’emmarca dins de serveis similars als que les famílies han contractat. I, per tant, el 
tractament de les dades personals de les famílies (com l’adreça de correu electrònic) per 
enviar informació d’activitats d’entitats externes, però que tenen un vincle amb la fundació, 
estarien emparades en base a l’interès legítim del responsable del tractament, és a dir, la 
Fundació.” 
 
Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que, segons l’article 4.1) del 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD), són dades 
de caràcter personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(«el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como 
por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador 
en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”. 

Tota aquella informació que es refereixi a persones físiques, en concret, l’alumnat i les seves 
famílies, de què disposa la Fundació i les escoles que en formen part, com ara les dades 
identificatives i de contacte d’aquestes persones és informació personal sotmesa als 
principis i garanties de la normativa de protecció de dades (RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)).  

Per tant, qualsevol tractament de dades personals (art. 4.2 RGPD), dels menors o de llurs 
famílies, que duguin a terme les escoles de la Fundació, haurà de complir els dits principis i 
garanties.  
 
 
 

III 
 
Pel que fa a la licitud del tractament (art. 5.1.a RGPD), l’article 6 de l’RGPD disposa el 
següent: 
 

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:  
 
a)  el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos;  
 
b)  el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  
 
c)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento;  
 
d)  el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física;  
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e)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;  
 
f)  el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en 
particular cuando el interesado sea un niño. 
 
(...).” 

 
D’entrada, fem notar que disposar del consentiment de les persones físiques afectades 
(alumnes i famílies), per part de la Fundació, per enviar informació sobre diverses activitats 
organitzades per terceres entitats relacionades amb el caràcter propi de la Fundació, 
suposaria una base jurídica adequada i suficient per a la finalitat objecte de consulta, als 
efectes del que disposa l’article 6.1.a) RGPD. 
 
Així, si la Fundació obté el consentiment específic dels afectats (article 4.11 RGPD), 
l’enviament, per part de la pròpia Fundació, d’informació sobre activitats realitzades per 
terceres entitats relacionades amb les activitats i el caràcter propi de la Fundació, o altres 
activitats, s’adequaria al principi de licitud.  
 
Sobre això, i tenint en compte que els destinataris de la informació podrien ser menors que 
actualment formen part de l’escola, recordem el que disposa l’article 7 de l’LOPDGDD: 
 

“1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 
fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los 
supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela 
para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el 
consentimiento para el tratamiento.  
 
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el 
consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con 
el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.” 

 
Per tant, la Fundació podria recollir el consentiment dels alumnes de les seves escoles, 
majors de 14 anys, així com de les famílies (pares, mares o tutors)en el cas dels menors de 
14, per tal de poder adreçar-los informació sobre activitats organitzades per terceres entitats, 
relacionades amb la Fundació i el caràcter propi de les escoles. 
 
 
Com a consideració general també fem notar que, des de la perspectiva de la protecció de 
dades personals, en determinats casos la Fundació pot optar, si escau, per facilitar la 
informació a què es refereix la consulta per canals de comunicació habituals amb les 
famílies, com pugui ser la web de les escoles, la intranet, taulells d’anuncis, etc.  

Aquesta possibilitat no només no és descartable, sinó que resulta plenament respectuosa 
amb la normativa de protecció de dades, ja que no faria necessari emprar dades personals 
dels afectats per aquesta finalitat en particular. 
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Ara bé, sens perjudici d’aquesta possibilitat, o de la concurrència de la base jurídica de 
l’article 6.1.a) RGPD, la consulta es refereix específicament a la possibilitat de fonamentar el 
tractament en la base jurídica de l’article 6.1.f) RGPD -licitud del tractament basat en 
l’interès legítim-, qüestió a la que ens referim a continuació. 
 
 
 

IV 
 
L’article 6.1.e) de l’RGPD disposa que la licitud del tractament pot fonamentar-se en la 
necessitat del tractament per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics del responsable del tractament. Afegir que, segons disposa l’article 
6.3 RGPD, la base del tractament indicat en l’apartat 1, lletres c) i e), ha d’estar establerta pel 
dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament. 
 
La legislació educativa habilita el tractament de les dades de caràcter personal necessàries 
en el context de la funció educativa que duen a terme els centres escolars. En concret, a 
disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació 
(LOE), estableix el següent: 
 
“1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean 
necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer 
referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, 
al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias 
cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos. 
 
2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la 
información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un 
centro docente supondrá el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos 
procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los 
términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la 
información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la 
función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin 
consentimiento expreso. 
 
(…).” 
 
Per tant, la LOE habilita als centres educatius, ja siguin de titularitat pública o privada, per al 
tractament de les dades personals del seu alumnat i de les seves famílies, que siguin 
necessàries per a l’exercici de la seva funció educativa i orientadora. No només això, sinó 
que les famílies tenen obligació de col·laborar amb els centres, i facilitar la informació 
necessària per al compliment d’aquesta finalitat per part dels centres.  
 
Així mateix, es pot entendre que els centres estan legitimats per al tractament de les dades 
necessàries per al desenvolupament i execució de la relació jurídica o contractual que es 
produeix arran de la matriculació dels alumnes al centre (ex. art. 6.1.b) RGPD). 
 
El tractament de dades concret al que es refereix la consulta (que els centres puguin enviar 
a les famílies i alumnes, directament, informació sobre activitats de terceres entitats), no 
seria estrictament necessari per a exercir la funció docent -entesa, principalment, com a 
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funció educativa vinculada al compliment del currículum escolar-, ni tampoc per al 
compliment i execució de la relació contractual entre el centre i les famílies. Per tant això 
sembla que exclouria la possibilitat d’aplicar les bases jurídiques de l’article 6.1.b) i 6.1.e) 
RGPD per legitimar el tractament. 
 
Ara bé, això no exclou la possibilitat que la base jurídica de l’article 6.1.f) RGPD pugui 
habilitar el tractament objecte de consulta, en relació amb centres d’ensenyament privats o 
concertats, quan concorrin determinats interessos legítims. Així, el tractament podrà 
considerar-se lícit, si és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims del responsable o 
d’un tercer, quan, prèvia ponderació amb els drets i llibertats de les persones afectades, es 
pugui considerar que prevalen sobre aquests. 
 
Fem notar que la previsió de l’article 6.1.f) de l’RGPD no és una novetat sinó que amb 
anterioritat ja estava prevista aquesta mateixa base legal a l’article 7.f) de la Directiva 
95/46/CE, d’aplicació directa a Espanya, tal com va reconèixer la Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea de 24 de novembre de 2011.  

El mateix RGPD (considerant 47), posa com un exemple que podria justificar l’aplicació de la 
base jurídica de l’interès legítim els casos en què existeix una relació prèvia entre el 
responsable i l’interessat, com succeeix en el cas que ens ocupa, en què les persones 
destinatàries de la informació serien els propis alumnes escolaritzats als centres educatius -
majors de 14 anys- i/o directament les famílies d’aquests alumnes (pares, mares o tutors).   

El considerant 47 posa l’accent en la necessitat d’efectuar una “avaluació meticulosa inclús 
en aquelles situacions en que l’interessat pugui preveure de forma raonable, en el moment i 
en el context de la recollida de les dades personals, que pugui produir-se un tractament amb 
aquesta finalitat”.  

Així, un cop identificada l’existència d’un interès legítim caldrà efectuar una ponderació 
d’interessos  que determini si l’interès legítim és prevalent i, per tant, base suficient per a la 
realització del tractament en qüestió.   

En la ponderació o prova de sospesament que requereix l’aplicació de l’article 6.1.f) es 
poden tenir en compte els criteris definits pel Grup de Treball de l’Article 29 (GT 29), que va 
analitzar l’aplicació de l’interès legítim en el “Dictamen 06/2014 sobre el concepte d’interès 
legítim del responsable del tractament de les dades en virtut de l’article 7 de la Directiva 
95/46/CE”. Aquests criteris serien traslladables a la regulació continguda en l’article 6.1.f) de 
l’RGPD per determinar si, a la vista de les circumstàncies concretes del cas (els drets i 
interessos implicats, les expectatives raonables que poden tenir els afectats en la seva 
relació amb el responsable i les salvaguardes ofertes pel responsable), resulta adequada 
aquesta base legal.  

En concret, caldrà tenir en consideració l’interès legítim del responsable o de tercers; 
l’impacte del tractament sobre els interessats; i finalment les garanties addicionals que 
s’apliquin als tractaments.   

Recordem que, tal i com preveu l’RGPD, d’acord amb el principi de responsabilitat proactiva 
i transparència, tot aquest procés d’anàlisi ha de quedar degudament fonamentat i exposat 
per escrit, de manera detallada, per tal de donar transparència i seguretat jurídica als 
afectats, titulars de les dades, així com per revisar i verificar el compliment i adequació al 
que es va determinar, quan sigui necessari.  
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V 
 
Interessos legítims perseguits 
 
En primer lloc cal tenir en compte quins serien els interessos legítims perseguits per la 
Fundació, responsable del tractament de les dades, atenent a la informació de què es 
disposa. 
 
El GT 29 fa referència a diferents elements de ponderació per a valorar l’interès legítim del 
responsable, entre d’altres, al “reconocimiento jurídico y cultural o social de la legitimidad de 
los intereses.” En concret, s’apunta que: “(...) es, sin duda alguna, pertinente si la legislación 
de la UE o la legislación de un Estado miembro permite de manera específica (incluso 
aunque no lo exija) que los responsables del tratamiento adopten medidas para perseguir el 
interés público o privado en cuestión.” 
 
En el cas que ens ocupa, caldria situar aquest element de ponderació en el context normatiu 
de l’àmbit de l’educació. 
 
Segons disposa l’article 121 de la LOE: 

“1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades 
de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y 
desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje 
competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo, incluirá un 
tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 
igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos. 

(...). 

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso 
deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el 
carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.” 
 

Segons l’article 115 de la LOE, esmentat: 

“1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio 
de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores, 
padres y alumnos en la Constitución y en las leyes. 

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a 
los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar 
interesados en acceder al mismo. La matriculación de un alumno supondrá el respeto del 
carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez, los derechos de los alumnos y sus 
familias reconocidos en la Constitución y en las leyes. 
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(...).” 

Així mateix, en l’àmbit de Catalunya, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (en 
endavant, LEC), preveu que el projecte educatiu de cada centre ha d’incorporar, entre 
d’altres, criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments 
d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre, així com el caràcter propi del centre, 
si n’hi ha (art. 91.4.f), LEC).  

A més, segons l’article 74.3 LEC: “Els titulars dels centres privats tenen el dret d’establir el 
caràcter propi del centre.” 

Per tant, atesa la informació disponible, sembla que es pot emmarcar l’interès legítim de la 
Fundació -com apunta la pròpia consulta-, en la comunicació als membres de la comunitat 
educativa (famílies i alumnes, si escau), de determinades activitats esportives, lúdiques o, 
de tipus pastoral i cultural, que organitzen terceres entitats. La característica comuna que 
tindrien les activitats que la consulta cita com a exemple, seria la vinculació -bé de la pròpia 
entitat organitzadora, bé de la temàtica de l’activitat-, amb el caràcter propi de les escoles de 
la Fundació, com esmenta la pròpia consulta. 

Constatem, doncs, als efectes de l’anàlisi de proporcionalitat que cal realitzar, que la finalitat 
que persegueix el tractament de la informació consistiria en la divulgació i comunicació a la 
comunitat educativa d’informació sobre activitats de tipus cultural, religiós -en aquest cas, 
vinculat al caràcter propi de la Fundació-, de lleure i esportiu, la legitimitat de la qual podria 
estar emparada en principi, en l’RGPD, si es concilia amb el dret a la protecció de dades, en 
els termes que analitzem a continuació. 

En aquest punt, tampoc no podem deixar d’analitzar la concurrència d’un possible interès 
legítim, en aquest cas, dels propis afectats (famílies i alumnat), en rebre la informació 
objecte de consulta.  

No es pot obviar que la normativa reconeix el dret de les famílies (pares, mares i tutors), a 
rebre informació sobre el projecte educatiu i sobre el caràcter propi del centre, així com 
sobre els serveis que ofereix el centre, entre d’altres (art. 25.1 LEC, apartats a), b) i c)). 

Conseqüències i impacte del tractament per a les persones afectades 

Des de la perspectiva de la ponderació necessària, cal identificar també l’impacte i 
conseqüències que el tractament podria suposar per als interessats, als efectes de 
considerar si concorre la base jurídica de l’article 6.1.f) de l’RGPD.  

A la llum dels factors que esmenta el GT 29, cal tenir en compte en primer lloc la naturalesa 
de les dades tractades. En aquest sentit, el tractament afecta a dades de contacte de les 
famílies i, si escau, d’alumnes majors de 14 anys que puguin rebre directament la informació 
sobre les activitats de terceres entitats. No afecta, per tant, dades de categories especials 
(art. 9.1 RGP). 

El GT 29 també té en compte “la manera en la que se tratan los datos, por ejemplo, si los 
datos se han revelado al público o se han puesto de otra manera a disposición de un gran 
número de personas (...).” 
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Així  mateix, convé tenir en compte un altre dels factors apuntats pel GT 29, com són “les 
expectatives raonables de l’interessat, especialment en relació amb l’ús i la revelació de les 
dades en el context pertinent”. 

A efectes de  ponderació, cal valorar si el tractament pot suposar una intromissió 
innecessària en els drets o la privacitat dels afectats. 

Tant les famílies de l’alumnat dels centres educatius com, si escau, els propis alumnes 
majors de 14 anys -que poden interactuar per ells mateixos, de manera més directa amb 
l’escola, des de la perspectiva de la protecció de dades-, poden tenir una expectativa 
raonable respecte el fet que les seves dades de contacte, de què legítimament disposa 
l’escola, seran objecte de tractament dins dels límits de la normativa, i que aquest 
tractament no ha d’afectar la seva privacitat. 

Cal tenir en compte que la consulta no planteja una comunicació de les dades de contacte 
de famílies i alumnes a terceres entitats per a que siguin aquestes les que contactin amb els 
afectats. Al contrari, es preveu que sigui la pròpia Fundació qui adreci la informació a les 
famílies i alumnes.  

A efectes de ponderació, el fet que sigui la pròpia Fundació la que dugui a terme l’enviament 
d’informació sobre activitats vinculades al caràcter propi de l’escola, no sembla contrari a les 
expectatives raonables que poden tenir els interessats respecte l’ús adequat de les seves 
dades. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que les dades de contacte, objecte de tractament, ja 
són objecte de tractament per la Fundació, atesa la previsió de la disposició 23ª de la LOE, 
si bé, per a finalitats diferents, com seria donar compliment a les funcions docents i 
orientadores dels centres (ex. art. 6.1.e) RGPD, citat). O, si escau, per donar compliment a 
la relació contractual amb les famílies, com ara per a la facturació de serveis, etc (ex. art. 
6.1.b) RGPD). 

No sembla, doncs, que l’enviament de la informació per la pròpia Fundació, suposi un 
tractament que pugui forçar o anar més enllà de les expectatives que puguin tenir les 
famílies respecte el tractament habitual d’aquestes dades per part dels centres escolars. 

A més, en el cas analitzat, i atesa la informació aportada, sembla clar que la consulta es 
refereix en tot cas a entitats vinculades a la pròpia Fundació (un esplai i un grup de colònies 
i campaments vinculats a les escoles), o a activitats de tipus pastoral o cultural també 
vinculades, en aquest cas, amb el caràcter propi de les escoles que en formen part. 

En aquest sentit, com ha quedat dit, la normativa estudiada reconeix el dret de les famílies 
(pares, mares i tutors), a rebre informació sobre el projecte educatiu i sobre el caràcter propi 
del centre, així com sobre els serveis que ofereix el centre, entre d’altres (art. 25.1 LEC, 
apartats a), b) i c)).  

En aquest context, sempre que les activitats sobre les que informi la Fundació tinguin 
vinculació amb el caràcter propi del centre -que forma part del projecte educatiu-, no sembla 
que aquesta comunicació (i, per tant, el tractament de les dades de contacte per a aquesta 
finalitat), pugui forçar les expectatives dels afectats respecte l’ús adequat de les seves 
dades ni, en definitiva, els seus drets o interessos. 
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Qüestió diferent seria que la Fundació emprés les dades de contacte per enviar informació 
d’entitats desvinculades de les pròpies escoles o del seu caràcter propi, amb finalitats 
comercials, publicitàries, etc. Aquesta possibilitat sí que podria forçar les expectatives dels 
afectats sobre el fet que el tractament de les seves dades es mantindrà dins de les finalitats 
pròpies de la relació amb l’escola i la Fundació. Això, llevat que es disposés del previ 
consentiment dels afectats, a manca d’altra base jurídica suficient. Ara bé, per la informació 
disponible, no és aquest tipus de comunicació el que es planteja en la consulta. 

Afegim que en aquest apartat el GT 29 també té en compte la posició del responsable del 
tractament i de l’interessat, inclòs l’equilibri de poder entre ambdós, o si l’interessat és un 
menor. 

Tenint en compte les garanties a què ens referirem més endavant, no sembla que el fet que 
un centre escolar faciliti informació a les famílies i, si escau, alumnes, sobre activitats 
socials, pastorals, esportives o culturals, vinculades amb el seu caràcter propi, en les que els 
destinataris poden decidir participar o no, comporti un desequilibri, en els termes apuntats 
pel GT 29, que pugui fer considerar desproporcionat el tractament de les dades de contacte.  

Per tant, i tenint en compte el marc normatiu esmentat, no sembla que les expectatives de 
privacitat i de tractament lícit de les pròpies dades personals que tenen els afectats, es 
puguin posar en risc pel fet que la Fundació adreci informació sobre activitats de terceres 
entitats, sempre que aquestes entitats i les activitats sobre les quals s’informa, tinguin 
vinculació amb els centres, o es tracti d’activitats directament relacionades amb el projecte 
educatiu i amb el caràcter propi (ideari) dels centres. 

Garanties addicionals 

La concurrència, com a base jurídica adequada, de l’interès legítim de la Fundació (art. 6.1.f) 
RGPD), requereix que, de la ponderació entre els elements que s’acaben d’exposar i les 
garanties addicionals que es prevegin -en els termes del GT 29-,  en resulti una prevalença 
a favor de la consecució de l’interès legítim perseguit.  

Com fa avinent el GT 29 en el Dictamen esmentat, les garanties addicionals per impedir un 
impacte indegut sobre els interessats, inclouen: 

“• la minimització de les dades (per exemple, limitacions estrictes sobre la recopilació 
de dades o la seva eliminació immediata desprès del seu ús);  

•  mesures tècniques i organitzatives per garantir que les dades no puguin utilitzar-se 
amb la finalitat d’adoptar mesures o emprendre altres accions en relació amb les 
persones (“separació funcional”);  

•  ús extensiu de tècniques d’anonimització, agregació de dades, tecnologies de 
protecció de la intimitat, protecció de la privacitat des del disseny, avaluacions de 
l’impacte relatiu a la protecció de dades i a la intimitat;  

•  augment de la transparència, dret general i incondicional d’exclusió voluntària, 
portabilitat de les dades i mesures relacionades per capacitar als interessats.”  

En el cas que ens ocupa té una especial rellevància assegurar que les persones afectades 
tindran l’opció d’oposar-se al tractament i manifestar que no volen rebre informació 
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d’activitats de terceres entitats relacionades amb la Fundació i el caràcter propi de les 
escoles. 

Com hem apuntat, en el cas que ens ocupa no podem descartar la concurrència d’un interès 
legítim de les pròpies famílies i alumnes en rebre la informació objecte de consulta, en 
tractar-se d’informació directament relacionada amb el caràcter propi de la comunitat 
educativa de la que formen part. Ara bé, independentment d’això (o, precisament, en aquells 
casos que els afectats considerin que, tot i així, la informació no els és d’interès), des de la 
perspectiva de la protecció de dades no hi ha d’haver cap obstacle per tal que aquestes 
persones exerceixin el dret d’oposició que els reconeix la normativa. 

Així, la normativa de protecció de dades preveu que els afectats, en aquest cas, les famílies 
i, si escau, els menors als que s’adreci la informació, poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió o d’oposició, entre d’altres, en relació amb el tractament de les seves 
dades personals (arts. 15 i ss RGPD).  

Pel que fa al dret d’oposició, previst a l’article 21 de l’RGPD: 

“1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 
sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. 
El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que 
acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los 
intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

(...).” 

Atès que el tractament descrit a la consulta tindria la seva base jurídica en l’article 6.1.f) 
RGPD, la Fundació haurà de facilitar un canal fàcil (o diversos) per a poder exercir el dret 
d’oposició al tractament de les seves dades de contacte per a aquesta finalitat en particular, 
objecte de consulta. 

Per tot l’exposat, es conclou que el tractament objecte de consulta pot tenir suficient base 
jurídica (art. 6.1.f) RGPD) per tal de comunicar a les famílies i, si escau, a l’alumnat major de 
14 anys, informació sobre activitats d’entitats externes a la Fundació i que hi tenen un vincle, 
sense haver de recollir el consentiment d’aquestes persones, sempre que es refereixi a 
entitats o activitats vinculades o relacionades amb el caràcter propi de les escoles de la 
Fundació, el qual, segons la normativa estudiada, forma part del projecte educatiu 
d’aquestes.  

 
 
 
Conclusió 
 
La comunicació per part de la Fundació a les famílies i a l’alumnat major de 14 anys, 
d’informació sobre activitats d’entitats externes pot tenir suficient base jurídica en l’interès 
legítim (art. 6.1.f) RGPD), sempre que es refereixi a activitats o entitats vinculades o 
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relacionades amb el caràcter propi de les escoles de la Fundació, i sempre que la Fundació 
apliqui les garanties específiques que s’exposen en el Fonament Jurídic V d’aquest 
dictamen. 

 
Barcelona, 15 de desembre de 2022 


