
*CEIP LUIS VIVES (València)
C/Conca 17 CP 46007 VALÈNCIA

*Telf: 962566270   46012306@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I SO

S./*Sra_______________________________________________________
Amb DNI _______________________________________

Domicili en __________________________________________________

marque el que corresponga

En el meu propi nom (adults i alumnat major de 14 anys).

En la meua condició de pare/mare/tutor/a del menor de fins a 14 anys amb 
nom i cognoms:

     MARQUE EL QUE CORRESPONGA:

        NO AUTORITZE

        AUTORITZE a la Generalitat Valenciana al fet que puga utilitzar les 

imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc, en les quals intervinc/intervé 

per a la creació d'un banc d'imatge i so institucional, en el marc de les seues 

activitats o finalitats públiques i no comercials, amb la possibilitat de la seua 

difusió sense accés restringit en els portals institucionals de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport.

Aquesta autorització per a la utilització de la meua/la seua imatge i so es fa a 

l'empara del que es disposa en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 

protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge.

Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni està 

restringida a l'àmbit nacional de cap país, i s'entén fet amb caràcter gratuït.
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Data: _________________________________________________

Signatura de l'adult pare/mare/tutor/a del menor 

CONFORMITAT

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del s s*iguiente:

- Les dades personals recollits mitjançant aquesta sol·licitud seran tractats de manera 
confidencial.

- La  finalitat  del  tractament  és  l'emplene  dels  requeriments  disposats  en  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.

- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb 
el que es disposa en l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport.

- La responsabilitat del tractament de la informació és de la Sotssecretaria de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

- La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que 
exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament 
a la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació,Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica, amb domicili en Passeig de l'Albereda, núm.16, 46010 de 
València (adreça de correu electrònic: dpd@gva.es, telèfon: 961922421).
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