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Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. 
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 
 

 
 

AUTORITZACIÓ RELATIVA A L’ALUMNAT MAJOR DE 14 ANYS: ÚS DE LA IMATGE PERSONAL, PUBLICACIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL QUE ELABOREN. CURS 2020-2021. 
 
Aquest centre disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web s’hi publiquen imatges/veu en les quals poden 
aparèixer, individualment o en grup, alumnes realitzant aquestes activitats.  Atès que el dret a la pròpia imatge 
està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i és regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,  sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i  familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares, mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies/filmacions on apareguin els 
seus fills/es i siguin clarament identificables.  

 
En/Na (nom de l’alumne/a) ____________________________________________________, amb el DNI  

______________________,   

AUTORITZO     NO AUTORITZO   

que la meva imatge/veu pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a: 

• Les pàgines web/blogs del centre. 

• Filmacions destinades a difusió no comercial. 

• Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 

Signatura, 

 

 

 

Sabadell,  _______ de_________________ de 2020 

 

Aquesta autorització serà vàlida mentre  l’alumne/a estigui matriculat en aquest centre. 

En cas que es vulgui anul·lar la seva validesa, caldrà notificar-ho a secretaria. 
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