
                                                                                                                                                                                                                             

AUTORITZACIÓ PER LA UTILITZACIÓ DE FOTOGRAFIES I TREBALLS DE
L’ALUMNAT A L’ESCOLA.

En la tasca pedagògica de l’equip docent del CEIP MEDITERRANI, s’utilitzen per
a la pàgina web del centre: imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, gravacions
de só, etc; en les que intervé l’alumnat en el marc de les seues activitats escolars.

 
Segons  la  legislació  vigent,  es  necessària  l’autorització  dels  pares/mares  o

tutors/es  per a fer ús d’elles. Per la qual cosa, no difondrem en la web ni en altres
publicacions cap fotografia del vostre fill/a sense una autorització escrita.

És per això que us demanem, que en cas d’estar d’acord, reompliu la següent
autorització

En/Na: __________________________________   amb  DNI: ________________

com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a __________________________________

SI         NO 

autoritze el CEIP Mediterrani (Meliana) i al seu professorat a utilitzar les seues
fotografies o els seus treballs en les publicacions que es realitzen per donar a
conèixer les activitats del centre escolar (díptics, publicacions, revistes, murals,
pàgines web, blogs docents ...)

Meliana, a  _______ de _________________ de _________ 

Signat:

En tot moment es podrà modificar aquesta autorització a l’ús de les imatges,
per fer-ho s’haurà de fer un escrit dirigit al Centre, on quede constància d’aquest
canvi.

En  compliment  del  que  preveu  el  RGPD (Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades
personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els registres d’activitat de tractament
(RAT)  que  es  poden  consultar  a  través  d’aquest  enllaç:
https://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva 
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