Curs escolar: 2019 - 2020
Autorització relativa als alumnes: ús d'imatge, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (menors d'edat)

L'Ampa 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 en què 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. L'Ampa d'aquest centre demana el
consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on
apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Per a l'edició de materials en espais de difusió del centre (webs) cal la corresponent
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui
n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la Llei de propietat
intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l'edat dels alumnes. Aquesta cessió
s'ha d'efectuar encara que l'autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat.

Dades de l'alumne o alumna i dels pares, mares o tutors:
Nom i cognoms de l'alumne/a:
________________________________________________________________________
Classe de l'alumne/a:
____________________ Correu electrònic _____________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutors legals:
________________________________________________________________________
DNI/NIE/Passaport:______________
Autoritzo:
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre o
l'Ampa i publicades en:
Pàgines web del centre
(blog)
Video final curs:
Calendaris, orles, detalls...
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SI

NO

SI
SI

NO
NO

Les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud formaran part d'un fitxer
responsabilitat de l’AMPA Els Escarlets amb la finalitat de gestionar la relació, mantenir-lo
informat a través del telèfon o correu electrònic, dels temes relacionats amb les activitats
de l’AMPA. Vostè autoritza expressament aquest tractament i té dret a l'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se per correu electrònic a ampaelsescarlet@gmail.com
La cessió de dades personals serà vigent per tota l’etapa d’escolarització a la Llar
d’infants Els Escarlets.

CAL MARCAR-HO PER ESTAR INCLÒS AL GRUP DE WHATSAPP

Accepta que se l’afegeixi al grup de whatsapp de la classe, on s’informarà de totes les
activitats relacionades amb l’ampa, així com d’altres informacions necessàries pel bon
funcionament de les activitats.
TELÈFON PER EL GRUP DE WHATSAPP DE LA CLASSE:
...............................................................................
Lloc i data

Signatura del pare, mare o tutors legals de l'alumne/a

Si no s’ ha entregat el paper, donarem per entès que no s’autoritza els drets d’imatge dels
seu fills/es i que no es vol formar part del grup de whatsapp de la classe.
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