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MODEL DE SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT PER A LA RECOLLIDA DE DADES 
 

     En/Na/N’ __________________________________________ amb DNI/NIE _________________ 
pare/mare/tutor/a legal de ____________________________________________________ del 
curs ______ grup_____, de l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí,  en relació amb la següent activitat:  

NOM DE L’ACTIVITAT: CELEBRACIÓ DEL DIA DE L’ESPORT 

DATA:  6 d’abril de 2020 

LLOC: CASA 

 
MANIFESTE: 
1. Que se m’ha informat per part dels responsables del centre educatiu IES SANT VICENT FERRER 

d’Algemesí que: 
a. Es realitzarà una activitat que requereix el consentiment explícit per a la recollida de dades 

denominada Captació d’imatges i vídeos en el Dia de l’Esport des de casa. 
b. Que la finalitat de l’activitat o l’ús del tractament de les dades serà la realització d’un muntatge 

audiovisual que es difondrà en la pàgina web del centre i en xarxes socials del día de l’Esport des de 
casa, a efectes divulgatius i promocionals. Així mateix, servirà per mostrar la participació del centre 
en l’activitat i per optar al premis que atorga la Fundació Trinidad Alfonso als centres més implicats i 
als treballs més originals 

c. Que el responsable del tractament de les dades és IES SANT VICENT FERRER, Parc Salvador Castell, 16; 
46680-Algemesí   email: 46001199@gva.es 

d. Els drets prevists en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals permeten 
sol·licitar l’accés a aquestes dades, la seua rectificació o supressió, limitar el tractament o oposar-s’hi 
per mitjà d’un escrit que acredite suficientment la identitat i que vaja dirigit a (nom del centre, 
adreça postal i electrònica). 

e. És possible trobar més informació en el Registre de les activitats de tractament. D’igual manera 
també es pot demanar una còpia del Registre d’activitats del tractament en la consergeria del centre. 

2. En relació amb la informació anterior, done el meu consentiment perquè el centre puga fer ús de les 
imatges del/la menor a qui represente per a la publicació d’imatges en la web del centre, xarxes 
socials... 

3. En qualsevol moment es podrà retirar el consentiment anterior mitjançant escrit que acredite 
suficientment la identitat i dirigit a l’adreça del centre (disposar l’adreça postal del centre) o a la 
següent adreça de correu electrònic (adreça de correu electrònic oficial del centre @ gva.es). La 
suspensió del consentiment no tindrà caràcter retroactiu a actuacions explícitament consentides i 
realitzades amb anterioritat a la data de la seua recepció. 

4. Així mateix se m’ha informat sobre 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 drets. I que 
es pot contactar amb aqueixa Agència a través del següent enllaç: www.aipd.es accedint a la pestanya 
«Canal del ciutadà». 

I EN PROVA DE CONFORMITAT, SIGNE EL PRESENT DOCUMENT, 

Algemesí, ____ de ________________ de 2020 

Nom i cognoms:                                                            
 
 
Signatura pare/mare/tutor.               

Nom i cognoms:   
 

Signatura de l’alumna o alumne major de 14 anys. 
(El Projecte de Llei orgànica de protecció de dades preveu que els majors de 14 anys puguen atorgar el consentiment excepte en supòsits on la llei exigisca l’assistència dels titulars 
de la pàtria potestat o tutela per a la celebració de l’acte o negoci jurídic en el context del qual es recapta el consentiment per al tractament, es recomana que el consentiment el 
preste tant l’alumnat com els seus representants legals). 
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