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DRET A LA PRÒPIA IMATGE
El Col.legi Mare de Déu de Lourdes disposa a Internet d’un espai web, www.mdlourdes.cat, on informa de les seves activitats escolars
lectives, complementàries i extraescolars i en fa difusió. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. A més també realitza publicacions de diferent índole on
apareixen fotografies on poden identificar-se els alumnes.
En virtut del que disposa el Dret a la Pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per 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, i la Resolució de 20 de maig,
de 2003 sobre l’ús d’imatges, es demana al supra ressenyat, autorització per la captació i tractament d’imatges i gravacions del
menor obtingudes en el decurs de les activitats escolars i extraescolars, sortides programades i en general, les activitats que fa
l’escola, incloent publicacions del centre a Internet, amb les finalitats de divulgació de les activitats del col·legi mitjançant les diferents
eines de comunicació de que disposa l’entitat com ara revistes, pàgines web i d’altres mitjans de difusió inclòs els telemàtics.
La negativa a facilitar el consentiment implica la possibilitat de que el menor no pugui participar en les activitats i/o sortides i
activitats que organitza l’escola degut a les dificultats tècniques i administratives que implica discriminar les autoritzacions de les
negatives i el risc de sanció per part de l’òrgan de control. La present autorització sempre es pot revocar.
Tant mateix, el pare/mare o tutor legal queda informat que està prohibit fer fotografies o enregistrar vídeos domèstics en els que
surtin altres menors, ni divulgar-lo per qualsevol mitja, incloses xarxes socials, sense el consentiment dels pares o tutors legals
d’aquests menors.
Per l’anterior el pare/mare o tutor legal AUTORITZA EXPRESSAMENT a que el centre, Responsable del Tractament, pugui recaptar i
tractar aquestes dades per les finalitats esmentades i legítimes conforme als objectius del centre.

Jo, en/na ............................................................................................., amb DNI.: ............................i
Jo, en/na ............................................................................................., amb DNI.: ............................,
autoritzem que la imatge del meu fill/a.......................................................................................pugui
constar en les següents activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades
pel centre docent i publicades a:

Pàgina web del centre

Full informatiu Xarxa

Formats digitals (CD, DVD..)- Recull curs

Murals de sortides, excursions i activitats

Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube

APP alexia família

Signatura Pare:

Signatura Mare:

Mataró, ......................... de ............................. de ............
En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, informem que el Responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació
Privada Madame Gényer. La finalitat del tractament és la gestió formativa, administrativa i la inherent als tractaments efectuats en un centre formatiu. La legitimació és de caràcter
legal i contractual. Les dades tractades s’incorporen a un Registre d’activitats de Tractament dotat de mesures de seguretat. No es cediran les dades a tercers, només autoritats
acadèmiques, ni usades per altres finalitats. Pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, aportar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la
Informació addicional visitant: http://www.mdlourdes.cat/sec-F.P.M.Genyer-10569.html. Podeu contactar en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades
dpd@mdlourdes.cat/sec-F.P.M.Genyer-10569.html o escriure a FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER, c. Ramon Llull, 5 – 08302 Mataró

