AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer disposa a internet d'un espai WEB (cvbcambrils.cat) i xarxes
socials, on s'hi pot trobar diversa informació sobre el centre: horari lectiu, assignatures
complementàries, extraescolars, menús de menjador, fotografies de les sortides...
En aquesta pàgina es poden publicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup
alumnes del centre realitzant activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, la direcció
del centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on
apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables.
En/Na...............................................................................................DNI..................................

AUTORITZA
NO AUTORITZA
que

la

imatge

del

meu

fill/a...................................................................................................... pugui aparèixer en fotografies
corresponents a les esmentades activitats escolars organitzades pel centre docent i publicades a:
●

La pàgina web del centre i a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube.

●

Filmacions destinades a difusió pública de la nostra escolarització.

●

En el blog de la revista o publicacions d'àmbit escolar i educatiu.

L’escola no es fa responsable de les imatges dels nostres alumnes publicades en qualsevol plataforma no gestionada
directament pel Centre. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes
peticions caldrà que es faci en

Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a

secretaria@cvbcambrils.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).

Cambrils, a …………. de ……………………………………...de 20…...
Signatura del pare, mare o tutor
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