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AUTORITZACIÓ DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE A L’AMPA ESCOLA SANTA ISABEL 

 
Per tal de facilitar la comunicació entre els pares d’alumnes de l’escola Santa Isabel, l’AMPA us sol·licita 
les següents dades de contacte: 
 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE: 
 

 
DATA NAIXEMENT DE L’ALUMNE I CURS ACTUAL: 
 

 
NOM I COGNOMS DEL PARE: 
 

 
CORREU ELECTRÒNIC PARE: 
 

 
MÒBIL PARE: 
 

 
NOM I COGNOMS DE LA MARE: 
 

 
CORREU ELECTRÒNIC MARE: 
 

 
MÒBIL MARE: 
 

 
Amb el present document ⃝   AUTORITZO Expressament A L’AMPA ESCOLA SANTA ISABEL, per que tracti les dades 

que voluntàriament cedeixo, i limito la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades 

amb les seves funcions legítimes i les institucions annexes, i també la cessió de dades als estaments oficials públics i 

privats amb els que tingui concert o contracte regulador de transferència d’informació sobre persones.  

 

Amb el present document ⃝   AUTORITZO Expressament a l’ AMPA de l’Escola Santa Isabel a que a través de la 

figura del/de la DELEGAT/DA de la classe del/s meu/s fill/s pugui, - entre altres-, elaborar llistes amb les dades 

demanades que es puguin difondre entre les persones que hi figuren (grup classe...) i a l’ AMPA, i Rebre 

comunicacions per qualsevol dels mitjans detallats en aquest full sobre l’AMPA, l’escola Santa Isabel o la classe del/s 

meu/s fill/s. 

 

 ⃝  No autoritzo A  L’AMPA ESCOLA SANTA ISABEL, per que tracti les dades que voluntàriament NO Cedeixo. En 
conseqüència, reconec que he estat informat i sol·licito no se’m remetin comunicacions relacionades amb l’Ampa, 
així com aquelles relacionades amb les delegades de Curs, inclòs l’eventual xat de whatssapp o similar que les 
delegades hagin creat com a mitjà de comunicació amb els progenitors.  
 

 

Així mateix, ⃝   AUTORITZO LA RECOLLIDA D’IMATGES del meu fill/filla, així com la meva pròpia, essent possible 

que pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats organitzades per l’AMPA SANTA ISABEL 

(amb la única limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes 
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previstos a la Llei Orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge).L'Ampa realitzarà al llarg de l'any diferents activitats de les quals es voldrà fer difusió i lliurar als 

pares el resum de les festes, xerrades, , etc. que s'hagin portat a terme. Per tal de poder realitzar aquesta finalitat,  

l'Ampa sol·licita el consentiment per la recollida i tractament de les imatges dels vostres fills/es en les diferents 

activitats organitzades i la seva posterior utilització la imatge per a la difusió d'activitats de l'Ampa en diferents 

mitjans: memòria anual, àlbums de fotos, portal web, xarxes socials,.... També és possible que durant la presa 

d'imatges de les activitats es pugui captar de forma accessòria la vostra imatge o la de tercers que us acompanyin a 

l'acte. En cas que no hi desitgeu aparèixer,  preguem que ho feu saber al personal encarregat d'organitzar l'activitat 

per tal que ho tingui en compte. 

 

 

⃝  No autoritzo ni cedeixo LA RECOLLIDA D’IMATGES del meu fill/filla, així com la meva pròpia, que comportin que 
pugui ser reconegut de forma explícita. Així mateix, reconec que he estat informat de les activitat que habitualment 
fa i organitza l’Ampa i que suposen la recollida d’imatges, tals com visita del Patge Reial; festa de la germanor;  
xerrades i tallers; Orla i àlbum a 6è; etc; en conseqüència sol·licito  que el meu fill/a no aparegui en aquestes 
imatges  ni participi en aquests esdeveniments. 
 

D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals (Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 

protecció de dades de caràcter personal), l'AMPA ESCOLA SANTA ISABEL informa que les seves dades – necessàries 

per a rebre informació de les activitats de l'associació de pares i mares d'alumnes (AMPA), de l'escola Santa Isabel i 

de la classe del/s el vostre/s fill/s - seran incorporades a un registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de 

realitzar totes les accions relacionades amb les activitats de l'AMPA.. 

La base de legitimació per a poder dur a terme el tractament és el consentiment exprés per part seva, qui es 

compromet al compliment del seu deure de guardar en secret les dades de caràcter personal, i adoptarà les 

mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat. 

Així mateix s'informa que, en tot moment, es podrà revocar i exercitar els drets d'accés, rectificació, portabilitat, 

oblit i cancel·lació de les dades aquí contingudes mitjançant comunicació per escrit, en l'AMPA, a la següent adreça, 

AMPA ESCOLA SANTA ISABEL, Rbla. Ribatallada núm. 12, 08172-Sant Cugat del Vallès ( Barcelona) 

 

 

Aquesta autorització serà vàlida fins que comuniqueu, per escrit, el contrari. En qualsevol cas, les dades seran 
conservades fins a un màxim de 4 anys un cop acabada  l’escolarització de l’alumne en el centre escolar d’aquesta  
Ampa.  
 
SIGNATURA  
 
 
Sant Cugat del Vallés, a ___________ de ________________________ del 20______  
 
 


