
ANNEX III

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE DEL MENOR

D’acord amb allò que s’ha establit pel Reglament ( UE)2016 679/del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95 46/CE/, li informem de que els continguts obtinguts del seu fill/a com a
conseqüència  de  la  seua  coparticipació  com  a  figurant  en  les  diferents  activitats  i
esdeveniments organitzats pel CEIP Cervantes, i de la captació, gravació i o/fixació de la
seua imatge i  o/veu, seran tractats sota la responsabilitat  del  CEIP Cervantes amb la
finalitat de promocionar les activitats que es desenrotllen des del centre.

La Direcció del centre l' informa de que els tractaments indicats es troben legitimats en el
consentiment dels interessats o, si és el cas, , dels seus representants legals i de que els
seus  continguts  personals  seran  conservats  mentres  vosté  no  ens  sol·licite  la  seua
supressió. D'acord amb els drets que li conferix la normativa vigent en protecció de dades
podrà dirigir-se a la Secretaria del CEIP Cervantes per a presentar la reclamació que
considere oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació
de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament dels seus dades de caràcter
personal  així com la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,
dirigint la seua petició a la Secretaria del CEIP Cervantes o bé per correu electrònic al
46012343@gva.es

Amb la firma del present document consent expressament la reproducció total o parcial de
la imatge i/o veu del seu fill/a, captades durant la celebració dels nostres esdeveniments,
respectant-se en tot cas els drets reconeguts en la dita autorització.

D/SRA _________________________ amb NIF ____________ signatura ____________

D/SRA _________________________ amb NIF ____________ signatura_____________

Pares/Mares/tutors/as de 

_____________________________________________________________

Esta autorització i la subsegüent cessió de drets és de caràcter gratuït i es realitza als
únics  fins  de  difusió  i/o  promoció  de  les  activitats  que  es  desenrotllen  des del  CEIP
Cervantes a través dels Mitjans de comunicació: web de centre i xarxes socials del centre.

A València a                       de                                     de 20

Declare davall la meua responsabilitat que el pare/mare de l’alumne les dades del qual figuren en la present sol·licitud, no ha 

pogut procedir a la seua signatura per …………………………………………………………………………………………………(indicar el motiu) i que 

serà puntualment informat pel meu respecte als servicis que figuren en el present document.


