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Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades
de caràcter personal i de material que elaboren
L’EOI de la Seu d’Urgell disposa d’un espai web a internet, on informa i fa difusió de
les activitats lectives, complementàries i extraescolars. En aquest espai es poden
publicar imatges en que apareguin, individualment o en grup, alumnat 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 protecció del dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autodeterminació
informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels
centres educatius d’imatges d’alumnes on aquests siguin clarament identificables o
d’altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi
d’haver obtingut el seu consentiment o el dels seus pares o tutors legals en cas que
sigui menor d’edat.
Nom: _______________________________________ amb DNI: ______________
En cas que l’alumnat sigui menor d’edat:
Nom pares/tutors: _____________________________ amb DNI: ______________

□ SÍ
□ NO
AUTORITZO que la meva imatge pugui aparèixer en imatges corresponents a
activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i ser
publicades a la pàgina web del centre, filmacions destinades a difusió pública no
comercial o per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

(signatura)

La Seu d’Urgell, ____ d ________________ de 20____
La validesa d’aquest document es manté mentre l’alumnat romangui matriculat en aquest centre. Per esmenar o modificar
aquestes dades, s’haurà de notificar per escrit a la direcció del centre.
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les dades que es sol·liciten en aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del
Departament d’Ensenyament” que és responsabilitat de la direcció del centre educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció
educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del
rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accès als serveis digitals i telemàtics
facilitats pel Departament. La persona afectada pot exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició davant la
direcció del centre educatiu.

