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Atenent que l'Institut de Masquefa pot disposar de mitjans audiovisuals on informar de les seves activitats escolars

lectives, complementàries o extraescolars degudament programades i aprovades pel Consell Escolar del Centre i

que en aquests mitjans audiovisuals es poden publicar imatges en les quals aparegui, individualment o en grup,

l'alumnat que realitza aquesta activitat,

Atenent que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està 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,

Atenent que el Centre utilitza mitjans i recursos digitals a Internet i a les mateixes aules per la qual cosa cal un

registre previ i cessió de dades de caràcter personal, regulat a l'article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de

desembre,

Atenent que el Centre organitza activitats degudament programades i aprovades pel Consell  Escolar que poden

necessitar ser realitzades fora del recinte escolar però dins la població de Masquefa i voltants independentment de

les sortides i  excursions fora del  municipi  que necessiten d'un consentiment propi  i  individual  per a cadascuna

d'elles,

L'Institut de Masquefa demana les següents autoritzacions,

AUTORITZO:

1. Que la imatge, el nom i/o el material educatiu del meu fill/a elaborat, al llarg de la seva escolarització a l'Institut

de Masquefa, pugui aparèixer en els mitjans audiovisuals del Centre en referència a activitats escolars lectives,

complementàries i extraescolars organitzades per l'Institut de Masquefa i aprovades pel Consell Escolar.

2. Que el meu fill/a pugui crear, utilitzar i gestionar per al seu treball acadèmic a l'Institut de Masquefa, al llarg de la

seva  escolarització  al  Centre,  els  serveis  telemàtics  i/o  aplicacions  digitals  que  requereixin  d'usuari  i  de

contrasenya.  Cal entendre en aquest aspecte que la responsabilitat  de l'ús que se'n faci en l'àmbit  escolar

correspon al  Centre però que aquest no es pot fer  responsable de l'ús indegut per part  de l'alumnat o de

terceres persones fora d'aquest àmbit educatiu i que l'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què es

pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar per aquest ús inadequat dels serveis o dels continguts.

3. Que el meu fill/a pugui participar, al llarg de la seva escolarització al Centre, de les activitats que es realitzin fora

del recinte escolar dins el municipi de Masquefa i voltants i que estiguin degudament aprovades pel Consell

Escolar de l'Institut.

Signatura del pare, mare o tutor legal de l'alumne o alumna

Nom i cognoms de l'alumne o alumna

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l'alumne o alumna DNI/NIE/passaport

Autorització d'ús d'imatge dels alumnes,
d'ús de serveis i recursos digitals o Internet

per treballar a l'aula
 i d'activitats lectives fora del recinte escolar

Nom i cognoms de l'alumne o alumna

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l'alumne o alumna DNI/NIE/passaport

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades
facilitades en aquest formulari  passaran a formar part d'un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'Institut de Masquefa. En qualsevol
moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant instància al propi Centre, indicant el dret que voleu fer efectiu.


