
 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES DE MENORES 

          Autorización de D/Dª __________________________________________ con DNI __________________, domicilio        
en__________________________________y número de teléfono _____________, como padre/madre/tutor del menor 
__________________________________________________________________________________________________ 

   AUTORIZACIÓN                      NO AUTORIZACIÓN 

 
a la CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE y en su nombre al CEP VIRGEN DEL ROSARIO, con CIF Q-
5355176-H y domicilio en Avenida del Calvario, 56 de Albatera (Alicante), para recabar, tratar y utilizar con fines educativos y 
orientadores los datos personales1 e imágenes2 del menor, en base a la RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de 
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa 
de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat. 
1 La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El destinatario de los datos será 
únicamente el responsable del fichero indicado en el párrafo anterior, que no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los 
organismos de inspección correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las 
comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base 
jurídica de este tratamiento es en todo caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en 
materia de educación, la función docente llevada a cabo por el centro. 
2 Especialmente mediante fotografías o vídeos que puedan realizarse durante las actividades que se relacionan a 
continuación:  

• Actividades ordinarias en grupo  

• Actividades complementarias  

• Actividades extraescolares y viajes culturales  

• Comedor  

• Otras actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el menor.  
Asimismo, autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes tomadas y voz del menor, distribuyéndolas y comunicándolas al público, 

siempre dentro de la mencionada finalidad, especialmente mediante la publicación en los siguientes medios:  

• Página web de la entidad y publicaciones de la misma.  

• Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.).  

• Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles promocionales de 
actividades, etc.  

• Informar a los padres/madres mediante el correo electrónico.  

• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:  

• Que los datos personales y las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es la la 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE y en su nombre al CEP VIRGEN DELROSARIO, con 

CIF Q-5355176-H y domicilio en Avenida del Calvario, 56 de Albatera (Alicante), que podrá tratar las mismas y hacer uso de 

ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento.  

• El destinatario de estos datos e imágenes será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los 

mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los 

que se refiere el tratamiento.  

• La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que 

ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.  

• Dichos datos personales e imágenes serán conservados por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para 

la que fueron recabados y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que 

disponga un plazo superior.  

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la entidad a efectos de evitar en lo posible 

recopilar datos del menor como pueden ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo sido tomada dicha 

imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a distorsionar sus rasgos 

diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros cuyos padres sí hayan 

autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen. 

• Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y 

portabilidad, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del mismo con mi DNI y de mi 

hijo. Asimismo tengo la posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

• Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente documento, con la única 
finalidad de gestionar las autorizaciones informadas de padres/tutores de los menores. Todo ello con las mismas 
características y derechos contemplados en los párrafos anteriores.   

En Albatera, a ___ de ______________ de_________  Fdo.__________________________________________  
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna: 

  



 

 

 

AUTORITZACIÓ INFORMADA PER A l'ÚS DE DADES PERSONALS I IMATGES DE MENORS 

 Autorització de D/*Dª __________________________________________ amb DNI __________________, domicili 
en__________________________________i número de telèfon _____________, com a pare/mare/tutor del menor 
________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                          AUTORITZACIÓ                                       NO AUTORITZACIÓ 
 

a la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT i en el seu nom al CEP VERGE DEL ROSARI, amb CIF Q-5355176-

H i domicili en Avinguda del Calvari, 56 d'Albatera (Alacant), per a recaptar, tractar i utilitzar amb finalitats educatius i orientadors 

les dades personales 1 i imágenes 2 del menor, sobre la base de la RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció 

de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat. 

     1.L'aportació d'aquestes dades és obligatòria per a poder complir amb l'anterior finalitat. El destinatari de les dades serà 

únicament el responsable del fitxer indicat en el paràgraf anterior, que no cedirà els mateixos a cap entitat, excepte als organismes 

d'inspecció corresponents en matèria d'educació, si això fora absolutament necessari, així com les comunicacions realitzades als 

encarregats del tractament que col·laboren en el compliment de la finalitat indicada. La base jurídica d'aquest tractament és en tot 

cas el seu consentiment i, en aquells supòsits contemplats per la normativa vigent en matèria d'educació, la funció docent duta a 

terme pel centre. 

    2. Especialment mitjançant fotografies o vídeos que puguen realitzar-se durant les activitats que es relacionen a continuació:  

• Activitats ordinàries en grup  

• Activitats complementàries  

• Activitats extraescolars i viatges culturals  

• Menjador  

• Altres activitats relacionades amb l'entitat en les quals intervinga el menor.  

Així mateix, autoritze l'entitat a fer ús de les imatges preses i veu del menor, distribuint-les i comunicant-les al públic, sempre dins 

de l'esmentada finalitat, especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans:  

• Pàgina web de l'entitat i publicacions d'aquesta.  

• Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.).  

• Documents informatius de l'activitat, com a cartes de serveis, tríptics informatius, cartells promocionals d'activitats, etc.  

• Informar els pares/mares mitjançant el correu electrònic.  

• Informes, documents o sol·licituds destinats a altres administracions públiques.  

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 13 RGPD, declare conéixer els següents aspectes:  

• Que les dades personals i les imatges preses podran ser incorporades a un fitxer el responsable del qual és la la 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT i en el seu nom al CEP VERGE DELROSARI, amb CIF Q-5355176-H i 

domicili en Avinguda del Calvari, 56 d'Albatera (Alacant), que podrà tractar les mateixes i fer ús d'elles en els termes i per a la finalitat 

fixats en aquest document.  

• El destinatari d'aquestes dades i imatges serà únicament aquest responsable, qui no realitzarà cap cessió d'aquests, excepte 

les comunicacions als encarregats del tractament que col·laboren en la prestació dels serveis als quals es refereix el tractament.  

• La base jurídica d'aquest tractament és el propi consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que 

això afecte al legítim tractament realitzat fins a aquesta data.  

• Aquestes dades personals i imatges seran conservats pel temps exclusiu per a donar compliment a la finalitat per a la qual 

van ser recaptats i mentre no prescriguen els drets que puga exercitar contra el responsable, excepte norma que dispose un termini 

superior.  

• Que la no autorització expressada anteriorment serà tinguda en compte per l'entitat a l'efecte d'evitar en la mesura del 

possible recopilar dades del menor com poden ser la presa d'imatges de l'alumne/a. En tot cas, havent sigut presa aquesta imatge a 

través de fotografia, vídeo o qualsevol altre mitjà de captació es procedirà a distorsionar els seus trets diferenciadors, sobretot quan 

a la foto concórrega la seua imatge amb la d'altres companys els pares dels quals sí hagen autoritzat, en els termes ací previstos, a 

l'ús, tractament i cessió de la seua imatge. 

• Que en qualsevol moment puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant 

escrit dirigit al director del centre i presentat en la secretaria del mateix amb el meu DNI i del meu fill. Així mateix tinc la possibilitat 

de presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  

• Consent en el tractament de les meues pròpies dades personals contemplats en el present document, amb l'única finalitat 

de gestionar les autoritzacions informades de pares/tutors dels menors. Tot això amb les mateixes característiques i drets 

contemplats en els paràgrafs anteriors.  

 

A Albatera, a ___ de ______________ de_________ Signat__________________________________________  

El pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o alumna: 

  


