Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material
que elaboren. Curs 2021-2022:
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges on 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 per publicar fotografies i vídeos on
aparegui l’alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.
Dades de l’alumne o alumna
Nom i cognoms de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

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

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
Pàgines web del centre
Xarxes socials del centre
Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu
2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i
espais web del centre i revistes editades pel mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o
alumna del centre.

Sí

No

Lloc i data

Signatura dels pares, mares, tutors o tutores legal de l’alumne o alumna

Protecció de dades
La direcció del centre us informa que de conformitat amb 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
dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals, els informa que el Responsables del Tractament de les Dades ésLICEU POLITÈCNIC, SLU – d’ara en
endavant ESCOLA SANTA ISABEL i tractarà les imatges realitzades amb les finalitats anteriorment autoritzades.
El Centre disposa d’un Delegat de Protecció de Dades: Cristina Martinez/ correu electrònic de contacte:
dpo@liceupolitecnic.com
El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment exprés delspares, mares, tutors o tutores legals de
l’alumne o alumna.
L’autorització del pare, mare o tutor/a legal legitima el tractament de les dades. Aquesta autorització podrà ser
revocada en qualsevol moment.
Les dades no es cediran a cap tercer, tret d’obligació legal.
Us informem que teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del
tractament i la portabilitat de les dades al domicili de l’escola o enviant un correu electrònic a
dpo@liceupolitecnic.com
L’ESCOLA SANTA ISABEL l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de
dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal.
Per últim, l’ESCOLA SANTA ISABELl'informa que, en cas d'incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Per altra banda, l’ESCOLA SANTA ISABELinforma als pares i mares o tutors legals dels alumnes que, en cas
d’esdeveniments escolar en els que la família hi estigui present, les imatges que puguin captar són d’ús personal i
domèstic. I, per tant, l’ESCOLA SANTA ISABEL no es farà en cap cas responsable de les imatges realitzades pels
familiars que siguin publicades a internet amb un accés obert.

