
AUTORITZACIÓ DELS DRETS D'IMATGE

En/Na _____________________________________ amb DNI/NIE __________________ 

pare/mare /tutor del xiquet/a ________________________________________________,

En/Na _____________________________________ amb DNI/NIE __________________ 

pare/mare /tutor del xiquet/a ________________________________________________,

d’acord amb la normativa que regula el dret a la imatge, en l'article 18.1 de la Constitució, 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, així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció

de dades de caràcter personal,

SÍ AUTORITZE

NO AUTORITZE

al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Pare Melchor, responsable del tracatament,  a publicar

la  imatge  del/de  la  meu/a  fill/a  o  els  seus  treballs  realitzat,  en  fotografies  i  gravacions

corresponents  a   activitats  escolars,   que  estan  realitzant-se  a  casa  en  aquesta  situació  de

confinament  i  que  siguen  remitides  per  pare/mare/tutor  al  centre  per  qualsevol  mitjà,  a  que

s’exposen  públicament  a  la  pàgina  web,  així  com a les  xarxes  socials  pertanyents  al  centre

(Facebook,  Twitter,  YouTube),  en  filmacions destinades a  difusió  educativa,  de motivació  a la

comunitat educativa que formen part, i no comercial, en les diferents publicacions i treballs d’àmbit

escolar, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis del centre

educatiu, durant el període de temps en què el xiquet/a forme part d’aquest centre escolar. Del

mateix mode que en els treballs i dibuixos dels alumnes que poden exposar-se en activitats del

centre o de la localitat.

Així mateix, em compromet a que si jo o algun membre de la meva família rep alguna foto o algun

vídeo en alguna de les activitats desenvolupades en aquest context, només la faré servir amb les

mateixes finalitats, protegint sempre la imatge i la intimitat dels alumnes/es.

Signat:

NOTA: En qualsevol moment el pare/mare/tutor tindrà dret, d’accés, rectificació, supresió, 
limitació, portabilitat i oposició, mitjançant una comunicació escrita a secretaria, o bé per correu 
electrònic a 03003267@gva.es.

mailto:03003267@gva.es

