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Autorització relativa a l’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i 

de materials que elaboren els alumnes.  
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web i xarxes socials, 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. També es poden publicar treballs realitzats pels alumnes. 

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, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, a les mares 
o als tutors/res legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills/es o els 
treballs escolars que realitzen. 

Per a la publicació de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la 
corresponent cessió del dret de comunicació pública, expressat per escrit, dels afectats o d’aquells 
que n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat. Aquest és el motiu d’aquesta 
autorització. 
 

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

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

 
 

 
 

Autoritzo                 
 

1.  Que la imatge i/o veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades, amb accés 
restringit o obert, en webs, xarxes socials o publicacions en paper del centre o de la Congregació de les 
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors. 

2.  Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en aquests mateixos espais de 
comunicació, amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa i que hi puguin constar, si s’escau, el 
seu nom i cognoms. 

 

                                                                  Sí              No 
 

Període de validesa de l’autorització: fins que l’alumne/a sigui donat de baixa del centre. 

Lloc i data 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

 

 
 
 

Protecció de dades: les seves dades són tractades sota la responsabilitat del col·legi SAGRAT COR DE JESÚS. El tractament de les dades està legitimat pel 

consentiment de l’interessat. No es preveu cap cessió a tercers, llevat que sigui per obligació legal o que l’interessat hi p resti el consentiment. Les dades proporcionades 
seran conservades mentre no es revoqui el consentiment i sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts, així com un cop finalitzada la relació, durant els terminis 
necessaris de conservació d’obligat compliment. Les dades de contacte del delegat de Protecció de dades són protecciodedades@lacoma21.es.   En tot moment pot 
revocar el seu consentiment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el 
Delegat de Protecció a l’adreça situada a C/ La Coma 21, 08301 Mataró o bé per correu electrònic a protecciodedades@lacoma21.es. També té dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu consultar la informació addicional a la política de privacitat a la nostra pàgina web 
www.sagratcordejesusmataro.com. 

 
 

Direcció del centre. Col·legi Sagrat Cor de Jesús. 
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