DOCUMENTS D’AUTORITZACIONS A L’AMPA INS COLLBATÓ
AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS I PUBLICACIÓ DE LA IMATGE
Des de ASS. DE PARES I MARES ALUMNES DEL SES COLLBATÓ sol·licitem el seu
consentiment per captar o reproduir fotografies o vídeos amb la seva imatge i publicar-les de
manera interna al mateix establiment, així com en catàlegs, pàgina web i xarxes socials o altres
mitjans de comunicació (televisió, premsa, blog, etc.) per promocionar les activitats i serveis
prestats per nosaltres, tot això amb caràcter gratuït. En cap cas la seva imatge serà cedida a tercers
sense el seu consentiment ni serà utilitzada per a finalitats comercials o lucratives. Així mateix,
l'informem que, si no ens indica el contrari, conservarem les seves imatges mentre estiguin
publicades en els mitjans descrits i, posteriorment, com a registre històric de campanyes
publicitàries, esdeveniments i/o activitats.
En qualsevol cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, així com d'oposició i
limitació al seu tractament mitjançant escrit dirigit a ampa@inscollbato.cat. En cas de
divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una
reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Nom i Cognoms:
Data:
Firma d'autorització de l'ús de la seva imatge:

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Responsable: ASS. DE PARES I MARES ALUMNES DEL INS
COLLBATÓ (G64255177)
L'informem que les seves dades identificatives i les contingudes en els correus electrònics i fitxers adjunts poden ser
incorporades a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials i, que seran
conservades mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves
dades i d’altres reconeguts normativament dirigint-se al correu emissor o a ampa@inscollbato.cat.
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