
C/ Rigoberta Menchú S/N
46970 Alaquàs (València)

Cod. 46023225

ANNEX III

CONSENTIMENT DE CESSIÓ DE DADES I IMATGES PER A ÚS EDUCATIU DEL CENTRE

I DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA

EN  /  NA  ______________________________________________________________________major  d'edat,  titular  del
DNI: _______________________ pare, mare o tutor legal de _______________________________________________,
pel present document manifeste:
I.- Que he estat informat pel centre educatiu en els següents termes:

a) El responsable del tractament de les dades és l’IES Clara Campoamor.
b) És habitual l'enregistrament, per part de centre, d'imatges (fotografia i vídeo) amb la finalitat
de documentar les activitats i  pràctiques educatives que realitzen el  centre.  Així mateix,  és
pràctica habitual la publicació, en la pàgina web de centre de les imatges i vídeos en les quals
apareix l’alumnat amb finalitats promocionals i informatives de l’IES.
c) La informació relativa al tractament de dades relacionades amb les activitats i pràctiques
educatives escolars es pot consultar al Registre de les Activitats de Tractament de l’IES Clara
Campoamor.
d)  Els  drets  que  preveu  la  normativa  vigent  en  matèria  de  protecció  de  dades  personals
permeten sol·licitar l'accés a aquests, la seua rectificació o supressió, limitar el tractament o
oposar-se a la mateixa per mitjà d'un escrit que acredite la seua identitat i que vaja dirigit a: IES
Clara  Campoamor,  C/  Rigoberta  Menchú  1,  Alaquàs,  o  al  correu  electrònic:
46023225@edu.gva.es

II.- En relació amb la informació anterior,

 done

 NO done
el meu consentiment perquè el centre puga fer ús de les imatges del/la menor a qui represente per a
publicació d'imatges en la pàgina web de centre amb finalitat educativa i promocional del centre.

III.-  Estic  informat/da  de  la  possibilitat  de  retirar  el  meu  consentiment  en  qualsevol  moment
mitjançant  escrit,  adjuntant  document  identificatiu  dirigit  a:  IES  Clara  Campoamor,  C/  Rigoberta
Menchú 1, Alaquàs, o al correu electrònic: 46023225@edu.gva.es

IV.- També estic informat/da de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'autoritat nacional
de control competent en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades -
AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels meus drets o de la
persona a la qual represente.
I en prova de conformitat, signe el present document en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Alaquàs , a ____ de _____________________ de ________
Signat

Pare/mare o representant legal de l’alumnat


