SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT D'IMATGES, VEU I DADES
Benvolgudes famílies:
L’escola disposa a internet d’un espai web (www.escolabaloo.cat) i de comptes oberts a xarxes
socials on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complement àries i
extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges i/o vídeos en les quals apareguin, individualment o en
grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per el
reglament europeu (UE) 2016/679 del Parlament 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'aquestes dades, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors
legals per poder publicar continguts on apareguin els seus fills i filles i siguin clarament identificables.

DADES DE L’ALUMNE/A I DELS PARES O TUTORS
Nom i cognoms de l’ alumne/a ________________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne ___________________________________
DNI o passaport del pare, mare o del/de la tutor/a legal de l’alumne:___________________________
Autoritzo :
- Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades i publicades en:
. La pàgina web i xarxes socials del centre,
. Filmacions destinades a difusió pública no comercial,
. Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
. Presentacions digitals
- Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació
pública amb finalitat educativa.
Sí

No

[ marqueu l'opció amb X]

Signatura,

Barcelona , …… d…………………. de 201..
AVIS MOLT IMPORTANT: Aquesta autorització serà vàlida per a tota la vida escolar de l'alumne/a si
no hi ha indicació en contra que s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes
Responsable del tractament: Direcció de l’escola
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació: Missió d’interès públic
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de
menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves
competències en matèria de vigilància del compliment de l ’escolarització obligatòria. No cedirem les vostres
dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare
o tutor/a.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
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