Autorització
RELATIVA A L’ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL QUE ELABOREN
CURS

20

- 20

El col·legi disposa d’espais de comunicació i promoció ( web de la Institució, blocs, publicacions digitals i/o en paper, butlletins newsletter,
xarxes socials, aplicacions, etc). En aquests espais es podran publicar imatges i/o vídeos ( amb veu i sense veu) en què aparegui l’alumne/a
tant en grup com individualment realitzant activitats escolars lectives, complementàries, extraescolars i sortides culturals.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgàni-ca 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 el consentiment als
pares, mares o tutors legals per publicar fotograﬁes, vídeos o altres gra-vacions. Aquestes no es cediran a tercers, a excepció de les associacions vinculades a la Institució Familiar d’Educació, com ara les AMPA, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de
Catalunya ( FAPEL) i l’European Association of Single-Sex Education (EASSE) en tractar-se d’entitats de caràcter educatiu i àmbits d’actuació
comuns.

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a
Nom i cognoms de l’alumne/a

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

Edat
Menor de 14 anys

Major de 14 años

DNIE / NIE / Passaport

AUTORITZO
1. Que la imatge de l’alumne/a i/o la seva veu puguin aparèixer en fotograﬁes i/o vídeos clarament identificables
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre, realitzades
dins o fora de les seves instal·lacions i publicades a:
-Mitjans de difusió interns: web de la Institució, blocs, publicacions digitals i/o en paper, butlletins newsletter.
SI

NO

-Mitjans de difusió externs i perfils socials amb difusió externa administrats pel centre: Twitter, Instagram,
YouTube, Vimeo i Facebook. . A la vegada, conec i consenteixo que les xarxes socials esmentades incorporin una política de privacitat pròpia.
SI

NO

2. Que els treballs i el material en general elaborat per l’alumne/a puguin ser publicats als espais referits en l’apartat
anterior amb la ﬁnalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
SI

NO

Signatura de pare i mare o tutors legals

DATA ______________________

En virtut del que s’estableix als arts. 6, 7, 13 i/o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A., informa
que les dades obtingudes a través del present formulari seran tractades en virtut de la condició d’alumne/a matriculat al centre. Les dades personals es tractaran amb la ﬁnalitat de gestionar
l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs
famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel col·legi. Aquestes dades seran conservades mentre l’alumne continuï la seva relació amb el centre, d’acord amb les
exigències normatives i/o ﬁns a la prescripció de les accions legals que se’n pogueren derivar. Si ho desitgeu podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment
facilitar i/o exercir els vostres drets d’accés, rectiﬁcació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit adreçat en l’adreça: Passeig Manuel Girona, 73,
baixos, 08034, Barcelona o al correu electrònic dpd@institucio.org.

