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La Seu d’Urgell, 5 de juliol de 2021 

Benvolgudes famílies, 

L’AFA disposa a Internet d’un espai web on s’informarà i es farà difusió de les activitats escolars, 

complementàries i extraescolars que es duran a terme al llarg del curs. 

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, 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 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, l’AFA d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 

publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament 

identificables. 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica de 

protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat 

seran incloses en la nostra base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra associació. 

AUTORITZACIÓ DE DADES 

Jo (nom i  cognoms), ………………………………………………………………………………………… amb número de 

DNI-NIE o PASSAPORT ………………………………………, com a pare/mare/tutor legal del menor (nom 

i  cognoms) ………………………………………………………………………………………………………… amb 

domicili........................................................................................................................................... 

telèfon/mòbil................................................ correu electrònic ..................................................,  

AUTORITZO que les dades aquí registrades i la cessió de dades de l’institut a l’AFA, puguin ser 

utilitzades estrictament,  per a l’activitat específica de l’associació. 

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE 

Jo (nom i cognoms) :………………………………………………………....……………… amb DNI-NIE o 

PASSAPORT......................................, AUTORITZO que la imatge del meu fill/a 

..................................................................................., pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats, complementàries i extraescolars organitzades per l’AFA i publicades 

a: 

 les pàgines web del centre i AFA 

 filmacions destinades a difusió pública no comercial 

 fotografies per a revistes i/o publicacions d’àmbit educatiu 

           Signatura del pare/mare/tutor/a. 
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