
  

  

Autoritzacions   d’inici   de   curs   
NOM   I   COGNOMS   DE   L’ALUMNE :     
CURS:   
  

Mitjançant   aquest   document,   us   demanem   l’autorització   d’ús   d’imatges   i   de   sortides   dins   el   municipi.   A   
continuació,   us   ho   expliquem   en   detall:   
  

ÚS   D’IMATGES   
Durant   el   curs,   l’institut   fa   fotografies   i   vídeos   d’activitats   escolars   lectives,   complementàries   i   extraescolars   
organitzades   pel   centre.   Us   demanem   la   vostra   autorització   per   a   utilitzar-les   en   els   següents   casos:   
  

● Pàgina  web  de  l’institut  ( www.iernestlluch.cat )  o  qualsevol  altra  contingut  de  la  xarxa  directament               
relacionat   amb   l’activitat   que   s’hi   realitza   (blocs   de   departaments,   de   professors,   …)   

● Filmacions   destinades   a   difusió   pública   no   comercial.   
● Revistes   o   publicacions   d’àmbit   educatiu   i/o   municipal.   
● Tríptics,   presentacions   multimèdia   o   altres   formats   amb   l’objectiu   de   fer   conèixer   el   centre.   

  
Mitjançant  el  present  quedo  assabentat/ada  que  el  centre  disposa  de  càmeres  de  videovigilància  als  passadissos  interiors  de                   
les  instal·lacions  del  centre.  Aquestes  imatges  es  tracten  com  a  dades  personals  en  base  a  la  regulació  de  la  Instrucció                      
1/2009,  de  l’Agència  Catalana  de  Protecció  de  Dades,  sobre  el  tractament  de  dades  de  caràcter  personal  mitjançant  càmeres                    
amb   fins   de   videovigilància.   

  
SORTIDES   DINS   EL   MUNICIPI   
De  tant  en  tant,  és  possible  que  alguna  activitat  del  curs  o  d’alguna  matèria  en  especial  hagi  de  fer-se  fora  del                       
recinte   de   l’institut   sense   sortir   del   municipi   de   Cunit.   
  

  La   vostra   autorització   inclou:   
● Sortides   breus   relacionades   amb   Educació   Física     
● Celebracions   pròpies   de   l’institut   que,   en   algun   moment   concret,   necessitin   obrir-se   al   municipi.   

  
Agraint-vos   per   anticipat   la   col·laboració,   us   demanem   que   indiqueu   les   autoritzacions   que   ens   doneu:   

  

  

  
Signatura   pare,   mare   o   tutor   legal Cunit,   a   _______   de/d’________________   de   20_   

  

 

Generalitat   de   Catalunya   
Institut   Ernest   Lluch   i   Martín   
Av.   del   Castell,   s/n   43881   CUNIT   
977674340   www.iernestlluch.cat   

 Dono   la   meva   autorització   a   l’ús   d’imatges   

 No   dono   la   meva   autorització   a   l’ús   d’imatges   

 Dono   la   meva   autorització   a   les   sortides   dins   del   municipi   

 No   dono   la   meva   autorització   a   les   sortides   dins   del   municipi   

http://www.iernestlluch.cat/

