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Full d’autorització d’ús d’imatge

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 el consentiment als
pares, mares o tutors legals per poder enviar fotografies via correu electrònic a altres pares, mares o tutors legals d’alumnes i poder
publicar fotografies i vídeos corresponents a l’activitat de servei on apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament identificables.

1.

2.

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries I
extraescolars organitzades pel centre I publicades en:
Pàgines web del centre
Filmacions destinades a difusió pública no comercial
Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
Presentacions digitals
Enviaments per correu electrònic a altres pares, mares o tutors legals d’altres alumnes inscrits/es al curs
Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa

La present autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. De confirmitat amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades facilitades per vostè seran incorporades al fitxer POMMO, titularitat de Grameimpuls, SA, inscrits en el
Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat dels quals és la de gestionar els tràmits dels serveis prestats
per Grameimpuls. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei de Protecció de Dades, pot dirigir-se
mitjançant comunicació escrita a Grameimpuls / assumpte: Tractament de dades LOPD, al carrer Rafael Casanova, 40, de Santa Coloma
de Gramenet (08921) o bé per correu electrònic a privacitat@grameimpuls.cat, adjuntant còpia del DNI.

