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DRETS D'IMATGE - ÚS DE DADES PERSONALS 
Full d'autoritzacions curs 2021-2022 

 

L'escola Benviure es compromet a fer un ús responsable de la gestió dels drets d'imatge i de les dades 
personals del seu alumnat, famílies, PAS i professorat, amb un compliment estricte d'allò que determini 
la legislació vigent, a partir dels principis ètics de dret a la privacitat i la dignitat. 
 
Per això, l'ús de les dades personals i de les imatges preses a l'escola i en horari escolar es limitarà les 
qüestions administratives obligatòries, acadèmiques i per a la divulgació de l'activitat educativa pròpia 
del centre. En cap cas es farà cessió de dades personals o acadèmiques de l'alumnat a tercers sense el 
consentiment signat de la família. 
 

Alumne/a:        Curs: 

AUTORITZACIONS – ÚS DE DADES PERSONALS 

AUTORITZACIÓ 
 

SI NO 

Fer ús de noms i cognoms i edat  per a reserves, inscripcions i participació a sortides, 
colònies, viatges escolars, torneigs i campionats i altres activitats escolars 
complementaries. S’inclouen dades personals com al·lèrgies, intoleràncies i situacions 
físiques i de salut específiques quan així ho requereixi l’activitat. 

  

Publicar noms i cognoms, curs i edat dels alumnes participants i/o autors en treballs, 
projectes i activitats escolars que es presentin a concursos, jornades, fòrums i altres 
entorns (físics o digitals). 

  

Gestionar una adreça de correu electrònic amb domini propi de l’escola, per a cada 
alumne/a del centre, amb el seu nom i cognom, per a usos escolars i educatius 
(format nom.cognom@benviure.cat) 

  

Realitzar inscripcions de l’alumne/a a plataformes, aplicacions i serveis digitals 
compartits per a usos educatius i curriculars (serveis de Google Suite, youtube...)  

  

Cedir a l’AMPA del centre dades bàsiques de l’alumnat (nom i cognoms, curs i adreça 
electrònica de la família) per gestionar aspectes relacionats amb els serveis propis 
com la reutilització de llibres  i/o extraescolars. 

  

 

AUTORITZACIONS – DRETS D’IMATGE 

AUTORITZACIÓ 
 

SI NO 

Publicar la imatge de l’alumne/a en orles, fotografies de grup i de promoció, alumnes 
participants en projectes o activitats escolars, en format físic i format digital al mateix 
centre o en altres institucions educatives o culturals. 

  

Publicar imatges de l’alumne/a en la web del centre i altres plataformes 
administrades pel centre ( àgora moddle, google Apps...) 

  

Realitzar i publicar vídeos i/o àudios d’activitats educatives a les que participi 
l’alumne/a, en plataformes com Twitter, Vimeo,  Padlet, Telegram o altres, amb 
finalitats didàctiques i/o de divulgació del centre. 

  

Publicar imatges de l’alumne/a en la Guia Educativa Municipal o en altres 
publicacions de l’Ajuntament o d’institucions públiques (fotografies de grup, en 
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activitats educatives, culturals o esportives) 

Permetre la publicació i difusió de fotografies en que surti l’alumne/a en webs i 
altres plataformes digitals o físiques d’empreses, entitats i institucions a les quals 
s’hagin realitzat sortides, visites i activitats de caràcter educatiu amb l’escola (webs 
de museus, associacions culturals, empreses, Universitats, entitats esportives...) 

  

 

OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 

 

 

El Sr. / la Sra. _____________________________________, amb DNI_________________, 

Com a pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a ________________________________________ 

 matriculat/da a l’escola Benviure de Castellbisbal, 

 

DECLARA, 

Que he llegit i entenc els termes continguts en aquest full, i que dono el meu consentiment a 

tots els ítems que he marcat amb el “Sí” 

 

Signatura:     Data: 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit 
prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 
de dades a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-

tractaments/alumnes-centres-departament-html. 


