
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
ESCOLA VEDRUNA CENTELLES

AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE

Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna .........................................................................................

Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

........................................................................................ DNI/NIE/passaport ................................

AUTORITZO A:

1. Que la imatge del meu fill o filla i/o la seva veu pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i realitzades dins o fora de les seves
instal·lacions, publicades en (marqui amb una creu totes les caselles que correspongui):

- Diferents espais dins les instal·lacions del centre, com són les aules, passadissos, sales d’usos múltiples, etc., on es
trobin panells informatius, plafons o mitjans similars☐ SÍ /☐ NO

- Webs, blocs i plataformes informàtiques del centre, accessibles a través de la URL vedrunacentelles.cat ☐ SÍ /☐ NO

- Xarxes socials (facebook, Youtube, twiter, Instagram, Picassa, Vimeo) que  gestiona☐SÍ/☐ NO

- Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, digitals o en paper, editades pel centre☐ SÍ /☐ NO

- Revistes o publicacions no editades pel centre, com poden ser diaris o revistes d’àmbit local o nacional, o altres
mitjans de comunicació com són la ràdio o la televisió ☐ SÍ /☐ NO

2. Que els treballs i el material en general elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais referits en
l’apartat anterior amb la finalitat de desenvolupar i donar a conèixer l’activitat educativa.☐ SÍ /☐ NO

3. Que en els espais referits en l’apartat anterior hi consti el nom i els cognoms de l’alumne o alumna, l’edat o curs que
imparteix i el nom del centre.☐ SÍ /☐ NO

El consentiment a la publicació de les imatges i altres dades referides a l’alumne en les xarxes socials esmentades
implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles. Pot consultar aquestes polítiques de privacitat
a través dels portals d’internet habilitat per cadascuna d’elles.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Vedruna Centelles és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En els termes del
Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del tractament de les dades dels alumnes del centre. La
finalitat del tractament de les dades és acreditar l’autorització de l’ús d’imatge. La legitimació del tractament és el consentiment de
la persona interessada i es pot revocar en qualsevol moment. Les dades no és comunicaran a terceres persones. Els enregistraments
que es difonguin per mitjà de Youtube, propietat de l’empresa nord-americana YouTube, LLC (grup Google), amb seu als Estats Units
constitueixen una transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa. En
qualsevol moment podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o la
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Fundació. Per més informació en aquesta matèria podeu consultar la pàgina
web de la Fundació o sol·licitar-la a la secretaria de l’escola.

Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals, acredito la veracitat de les
dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que consten en el present formulari.

______________, a _____ de _______________ de _______

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna Signatura de l’alumne/a major de 14 anys
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