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Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, veu, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (menors d’edat) , mentre pertanyin a l’Ampa
Dolors Martí i Badia d’Igualada.
L’ AMPA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos pàgina web, facebook, twitter i revista, on informa i fa difusió de les
activitats que realitzen.
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 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 personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el consentiment als pares,
mares o tutors 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 de l’AMPA (web, facebook, twitter i revista) cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixin la pàtria potestat en el 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 i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de
batxillerat i altres de similars.

Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors/es.
Nom i cognoms de l’alumne/a

Nom i cognoms del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a
DNI/NIE/PASSAPORT

AUTORITZO
1.
2.
3.

Que la imatge i veu del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
organitzades per l’AMPA i publicades en pàgina web, facebook, twitter, instagram i revista.
Que el material elaborat pel meu/va fill/a pugi ser publicat en els espais de comunicació (pàgina web ,
revista, facebook, twitter i instagram).
Que en la pàgina web , revista, facebook, twitter i instagram editada pel AMPA hi consti el nom de
l’alumne/a.

SI

NO

Lloc i data
Signatura del pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a

A l'efecte del disposat en la normativa vigent relativa a tractament de dades de caràcter personal, l’AMPA DOLORS MARTÍ i BADIA
informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de
realitzar totes les accions relacionades amb les activitats de l'escola. De la mateixa forma els aquí signants, presten el
consentiment de les dades aquí contingudes a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació dels
serveis de l'AMPA i L'ESCOLA. L'AMPA es compromet al compliment del seu deure guardar en secret les dades de caràcter
personal, i adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no
autoritzat. De totes maneres s'informa que, en tot moment, es podrà revocar exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació
de les dades aquí contingudes mitjançant comunicació per escrit, a l'AMPA, a la següent adreça, AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I
BADIA, Avda. CATALUNYA S/N, 08700 IGUALADA.

