Centre concertat per la Generalitat

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE/A

El Col·legi Maria Immaculada disposa a Internet , d’un espai web, plataforma i blocs de centre, on informa i
fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta web, així com
en diferents plafons distribuïts pel centre i, a vegades en publicacions d’àmbit acadèmic, comarcal o general,
es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.
Atès 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, la direcció d’aquest centre demana l’autorització als pares, mares o tutors legals per poder
publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i/o filles, i hi siguin clarament identificables.
Dades de l'alumne/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms de l'alumne/a __________________________________________Curs _______DNI___________
Etapa de:
 INFANTIL

 PRIMÀRIA

 ESO

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal ______________________________________DNI______________
Dono o no autorització per a que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeo corresponents
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a:


pàgina web del centre.

 autoritzo

 no autoritzo



plafons interns del centre.  autoritzo

 no autoritzo



fotografies i filmacions informatives destinades a difusió pública no comercial.
 autoritzo



 no autoritzo

fotografies i filmacions per a publicacions d’àmbit educatiu, comarcal o general.
(la Borrufa, Butlletins de l’Ajuntament, Pallars Digital, Pallars TV, PirineusTV i l’Esmolet TV.)
 autoritzo



 no autoritzo

que el material elaborat per l’alumnat pugui ser publicat en els espais de comunicació

( blocs i espais

web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
 autoritzo


 no autoritzo

Que en les pàgines web o blocs i revistes editades pel centre hi consti les inicials de l’alumne o alumna i
del centre.
 autoritzo



 no autoritzo

Activació de llicències de llibre digital per moodle en el cas d’alumnat de

 5è

 6è

 autoritzo

1r ESO  2n ESO  3r ESO

 no autoritzo

 4t ESO  autoritzo

 no autoritzo

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l'alumne/a

____________________ , ____ d ________________ de 20___
La Direcció del centre educatiu
Nota. L’autorització o no autorització de l’ús d’imatges tindrà vigència durant tota l’etapa escolar de l’alumne/a al centre. El pare, mare o tutor/a legal
podrà autoritzar el contrari durant el període de renovació de la matrícula del curs següent prèvia presentació d’una sol·licitud al registre del centre. Si
l’alumne/a arriba a la majoria d’edat, podrà ratificar o modificar l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal.
D'acord amb l'article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que
proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer "Alumnat de centres educatius depenents del Departament d'Ensenyament", la finalitat del qual
és la gestió de l'acció educativa.El responsable d'aquest fitxer és la direcció del centre educatiu, amb domicili C/ Hospital 16-18. Teniu dret a accedir,
rectificar i cancel.lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest dret heu
d'enviar un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu.

