
Fitxa sobre enregistrament d’imatges de l’alumnat

Als familiars o tutors/tutores legals de l’alumnat del CEIP LA XARA:

Volem informar-los que és intenció del professorat i de l’equip directiu enregistrar en imatges i/o arxius de
vídeo algunes de les activitats que solem fer en el Centre: celebracions, tallers, rutina quotidiana en el Centre,
festivals, excursions... Els demanem autorització per a fer ús d’aquestes fotografies i/o vídeos.

             

Jo,   familiar o tutor/tutora legal de

l’alumne/alumna:  (escollir sols una opció)

A. No vull que es facen fotos ni s’enregistren imatges d’ell/ella sota ningun concepte.  

B. Autoritze al Centre a fer fotos i/o vídeos del meu fill/de la meua filla: Exclusivament per a l’arxiu del Centre sense
que aquestes es difonguen en cap suport.  

El  Centre  pot  difondre  les  imatges en
publicacions  de  suport  imprès  i/o  digital:
cartells, butlletins informatius, revista escolar,
premsa escrita o digital, pàgina web, etc.

 

Enregistrament i tractament de les imatges dels alumnes (Resolució de 28 de juny de 2018 sobre protecció de dades en centres educatius públics):

Si l’enregistrament de les imatges el fa el propi Centre escolar amb finalitats educatives (treballs escolars, murals, presentacions en suport informàtic, etc) el Centre o
la Conselleria competent en matèria d’educació estan legitimats per a aquest tractament sense necessitat del consentiment dels familiars o tutors legals.

El  professorat,  en el  desenvolupament  de la programació  i  ensenyament  de les àrees,  pot  programar  la realització d’exercicis  que impliquen l’enregistrament
d’imatges de l’alumnat. Només hauran d’estar accessibles per a l’alumnat involucrat en l’activitat, els seus familiars o tutors legals i el professorat corresponent. És a
dir,  en cap cas el  simple fet  de realitzar  l’enregistrament  representa que es puguen difondre de forma oberta  en internet  i  que s’hi  puga accedir  de manera
indiscriminada. En aquests casos, el responsable del tractament és el mateix Centre o la Conselleria competent en matèria d’educació.

També és possible la presa d’imatges de l’alumnat en determinats esdeveniments realitzats en l’entorn escolar amb l’única finalitat que les famílies o tutors legals hi
puguen tindre accés (actuacions, excursions, viatges...). Aquest accés a les imatges s’haurà de fer en un entorn segur que exigirà la identificació i l’autenticació
prèvies de l’alumnat o dels seus familiars –per  exemple,  en una àrea restringida de la intranet  del  centre– i s’haurà de limitar a les imatges corresponents a
esdeveniments en els quals l’alumne concret haja participat. En tot cas, caldria recordar als qui accedeixen a les imatges que no poden divulgar-les de forma oberta.

Quan l’enregistrament de les imatges no es correspon amb aquesta funció educativa, sinó que es tracta d’imatges d’esdeveniments que es graven habitualment amb
una finalitat clarament divulgativa (revista escolar, pàgina web del centre, premsa escrita o en suport digital)  és necessari comptar amb el consentiment de les
persones interessades, a les quals s’haurà hagut d’informar amb anterioritat de la finalitat de l’enregistrament, especialment de si les imatges han d’estar accessibles
de manera indiscriminada o de manera limitada a la comunitat escolar.

En cas de conflicte entre els progenitors sobre l’enregistrament de les imatges de les seues filles i fills, aquest hauran de dirimir la qüestió davant del poder judicial
competent en matèria de família perquè resolga, no davant del Centre docent.

Enregistrament i difusió d’imatges en esdeveniments on es permet l’assistència dels familiars:  Les famílies de l’alumnat que participe en un
esdeveniment obert a aquestes poden gravar imatges del mateix sempre que es tracte d’imatges captades exclusivament per al seu ús personal i domèstic, perquè,
en aquest cas, l’activitat està exclosa de l’aplicació de la normativa de protecció de dades. Si les imatges captades pels familiars es volgueren difondre fora de l’àmbit
privat, familiar i d’amistat, per exemple mitjançant la seua publicació en internet accessible en obert,  els familiars assumirien la     responsabilitat   per compartir les
imatges amb tercers i no ho podran fer si no han obtingut el consentiment previ dels interessats. É  s convenient que el Centre informe als familiars de la seua  
responsabilitat en cas que les imatges foren divulgades en entorns oberts com les aplicacions de missatgeria (whatsapp), xarxes socials, etc.

Enregistrament d’imatges d’activitats dutes a terme fora del Centre escolar:  L’enregistrament d’imatges fora del recinte escolar per part del Centre
requereix  el  consentiment  de  les  persones  implicades,  dels  familiars  o dels  tutors  legals,  sempre  que  no  es  realitze  en l’exercici  de la  funció  educativa.  Si
l’enregistrament el realitzen tercers, per exemple els responsables d’una empresa d’activitats extraescolars, un museu, alguna associació o club esportiu, etc... serà
obligació d’aquests tercers disposar del consentiment de les persones implicades, que podran haver-lo obtingut directament o mitjançant el Centre. En aquest cas
s’haurà d’especificar que el tercer és el responsable del tractament que se’n faça de les imatges.

SIGNATURES (En el cas de famílies monoparentals, hauran de signar aquells/aquelles que en tinguen la pàtria potestat):

Nom: __________________________ Nom: ________________________
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