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AUTORITZACIÓ IMATGE I VEU 
 
 
L’INS El Cairat disposa a internet d’un espai web (adreça o adreces web, twitter) on 
informa de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars i en fa 
difusió. També edita periòdicament una revista (Fes-te-la teva), i realitza altres activitats 
escolars on es pot emetre la veu (ràdio...). 
 
A la revista, en aquesta/es pàgina/es web i en altres activitats s’hi poden publicar imatges 
i veu en els quals apareguin i/o s’escoltin, individualment o en grup, alumnes realitzant 
les esmentades activitats. 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares o tutors legals per poder publicar imatges i/o veu on apareguin i/o 
s’escoltin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables. 
 
Aquesta autorització es demana una sola vegada per tota la seva escolarització en 
aquest centre. No obstant això, els pares poden revocar el consentiment en qualsevol 
moment mitjançant una petició per escrit. 
 
 

 
 
El Sr./La Sra. __________________________________________________ amb DNI 

núm. _________________, autoritzo que la imatge i/o veu del meu fill/la meva filla 

_____________________________________________________ pugui aparèixer en 

fotografies/filmacions/gravacions corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades per l’INS El Cairat i publicades a: 

- la pàgina web del centre 

- filmacions destinades a difusió pública no comercial 

- la revista del centre i/o revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

- programes de ràdio 

- material audiovisual que es presenta als Premis CAC a l’escola 

- twitter 

 

(signatura) 

 

Esparreguera, ___________________________________ 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer informatitzat per al seu tractament informàtic. I autoritzo a 
l’institut El Cairat d’Esparreguera, en l’àmbit de les  activitats de participació en expociències, concursos, i jornades de 
divulgació de les recerques, a fer ús de les dades personals facilitades, aixi com per la tramesa d’informació general o 
especifica incloent la seva imatge/vídeo. 


