Auúoriúzació inforrnada per l'ús de dades personals
de rnenors (veu i irnarfges) per parú del eenúre
El dret a la prdpia imatge este rcconegut en I'artjcle 18.1 de la Consutuciti Espanyota i regutat
per la Llei Orgánica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a Ia i imitat personal
i familiar i a la própia imatgq i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a Ia protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

La direcció d'aqueet cenúré sol'üciis el so¡r perrntu ¡rcrqu¿ ap¡¡regüi el seu
nb Ia següenl

lill o la scw& fills. d'scord

AUIORITZACIÓ D'EN / DE N"TJA
amb

DNI
i nilmero de teléfon

com a pare/mare/tutor de l'alumne/a menor d'edat

!

E no euronrrzecró
,q.uronrzecró
centfe pugui fix¡r ld imatge del seu fill o filla, especialment

Pcrqu¿ aquest
fotoglafies o vídeos que puguin realiu¿r-se durant les activitats quc

a Acrivirats ordináries

es

nitjanqanl

relrcionen a continuarrr,:

en grup

o Activitats colnplclnent¿ries
a A(tivitats extracur cLrlars i viat8es cultLtrals
o Me¡jddor i transport escol¿.
a Altres activitats relacionades amb cl certrc en qu¡ inten,¡rgui ell1a menor,

Aixi mateix, autoritzo al centre a ler ús de les inatges preses i la veu del lne¡ot distribuint-les i
comunic¿nr-les al públic, sempre drns de l'esmentada finalitar, especialmenr nitjanlanr l¿
pub[ic¡ció en e]s segiients mitians:

o Pigira ueb i publicacioDs del centfe.
o Mlunhlges mlLltimédia (CD o DVD alnb foros, pcl'licules, etc-).
a I)ocLrments informalius de lactivit¿t, com caftes de serveis, triptics inlormatius,

cartells,

promocionals d'activitats, etc.

a lnlormar

els p¿res/mdres/tut(»s i rut(res mitjdnqant el correu electrdrlic.

De crrnformitat amh el que esrableix

a

la

cle 13 RCPD, declar conéixer els segtients aspectes:

grdran ser incoqrrrr:des ¿ un fitxer el responsable del qual és el
cenüe lls SANTAGUSTI, amb CIF Q0700431J idomicili.r Finc¿ [)avdll es Pou, §/n a Sant
Agustí des Vedri, que podrá rra.tar les mateixes i fer ne ús en els termes i per a la firaiitat
fi\.r. or ..qU¡n do, uIrPr
a¡ue les imalges preses

r

a El de5th¡tari d'aqLrestes dades seril ú¡i(¡me¡t dit lespons;ble, que no realitzará cap .essid
dels mateixos, llevdt de les conunicacions als encarregats del tractament que col'laborin en
la prcstació dels serveis ¡ qLr¿ e5 refereix el tracdmen¡.

o La base jlrridica d'aquest tr¿ct.rme¡t és e propi co¡senlinlent, e1 qual podrá ser retirat er
qualsevol monlenl, sense que aixd aiecte al legítim taactament realitzat fins a aquesta ddta.
o

Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per a colnplir la

fir¡litat per a la

van ser recollides inlentre no prescriguin els drets que pugui exercilar contra cl
rc..orr.ab c. er, rprc rro.,rr.rq.ro di porr .r ' c
.t \.tppllor

qLraL

a

Que la ro ¿utorització expressada arterionrent seri tjnguda er compte pel ceutre a I'etecte

d'evitar en la mesLrra possiblc rccopilar dadcs del mcror com podcn scr la presa d imatges de
I'alunme/a. En tot cas, h¡vent estal presa aquest¡ imatge.r través de fotografid, video o
qL, .P\O drfi e m.r_.r c.. .pr., io.- pro' ¡d .,r J dr\ror\ror. I P \ \P' \ uPr\ d lerPr' rJdo ..
sobretot quan a la foto con.orri ia sevd imatge a¡nb la d'altres c.rmpanys els pares dels quals
sí hagin a[toritzat, en cls temes aq!j previstos, ]'ús, tfactament i ressió de la leva imatge.

a

Quc cr qualsevol monlent puc exercir els drcts d'a{:cés, rectificació, cancel.lació, oposjcid,
limit¿ci(i i portábilitat, rnirjanqant escrit dirigit al dire.tor dcl centrc i presertat a la secretrri.i
dcl lnateix ¡mb el meu DNI i del meu fill. Aixi mateix tinc la possibllitat de presentar
re(ldmació d¿vant I Ag¿ncia Espanyola de Protccció de llades.

a Consent

pelso¡¡ls contemplades en el present
document, amb lúnird finalitat de gestionar les autorilzacions irlormades de
pares/mares/tutors dels lncnors. Tot aixó alrb les Dateixes caracteristiques i drets previstos
en el lractanent de les meves prdpies d¡des

en els par¡grdfs dnteriors.

Signat:
¡..1

püre, nlare,

tu¡rr

o tutord de lalurnne,a (nom, cognom

i srgnatura)

Sicl .cntrc ós prlbli., c rtspons¡hLe (Le rr¡(i¿me¡r ser; L¡ Co¡5elle¡l¿ (lF.dL({i,1 UniveDildt
¡lLe\ B¿leats, Denúe que si és.o¡certat o pnva(, el
és el prop' ce¡re.

I

'espo¡sable

{1eL

Go!em dc les

