AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, desenvolupat a través
de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes.
Per la qual cosa, la direcció de l’Escola vos informa que necessita l’autorització escrita dels pares,
mares o tutors legals per a poder publicar imatges i/o gravacions dels vostres fills o filles,
individuals o de grups, on siguen clarament identificables, sempre amb un caràcter informatiu i
pedagògic, pels següents canals de comunicació:
1- Com a difusió de l’Escola Les Carolines i les seues activitats en cartells, fulletons i altres formats
similars.
2- A la web de l’Escola Les Carolines.
3- A les xarxes socials en les quals es comunica i utilitza l’Escola.
4- A la publicació escolar “El Correu del Dijous”.
5- En fotografies i filmacions d’àmbit i comunicació escolar i pedagògic.
Per això, preguem que poseu una creu i signeu la següent solapa autoritzant o no autoritzant al
tractament de les dades i publicació d’imatges o fotos en la web, xarxes socials i documents del
centre.
amb DNI

En/Na
Com a pare/mare o tutor/a de l’alumne/a

SÍ AUTORITZE
NO AUTORITZE
a l’Escola Les Carolines, C.V. a fer servir amb una finalitat pedagògica les dades i les imatges
realitzades en activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre,
mentre no es revoque esta autorització de forma expressa i per escrit dirigida a la Direcció de
l’Escola

En

Picassent,

a

de

2022.

(Signatura)

SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA LES CAROLINES .- PICASSENT

