
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES, DRETS D’IMATGE I SO

En/Na amb NIF 

i 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:

AUTORITZE i done el meu consentiment exprés a l’IES Pare Vitoria amb domicili en l’Avinguda d’Elx,15;
03801 Alcoi,  a la captació, enregistrament o fixació de la imatge i/o veu durant el desenvolupament de les
activitats en què participe. Així mateix, cedisc el dret a reproduir totalment o parcialment la imatge i/o veu
amb la possibilitat de la seua difusió sense accés restringit en la página web, publicacions, xarxes socials i
en  qualsevol forma de comunicació que l’institut poguera utilitzar

Aquesta autorització per a la utilització de la meua/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 de dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia
imatge.

Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l’ambit nacional de cap
país, i s’entén feta amb caràcter gratuït.

Data:

Firma de l’adult o de l’alumne/a major de 14 anys o del pare/mare/tutor/a de fins a 14 anys.

CONFORMITAT
De Conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 3016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de
maig de 2018, relatiu a la Protecció de dades de Caracter Personal, se li informa del següent:

• Les dades personals arreplegades per mitjà d’aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.

• La finalitat del tractament és el compliment 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 disposa l’avís legal de la pàgina

web de l’IES Pare Vitoria.

• 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/ada 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
iQualitat Democràtica, i, amb domicili en passeig de l’Albereda, num. 16, 46010 de València (adreça de correu electrònic:
dpd@gva.es, telèfon: 961 922 421).
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