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  El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució 
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret 
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el 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 (RGPD). 

  La nostra escola informa de les activitats lectives, complementàries  o 
extraescolars (sortides, viatges, concerts….) a través de canals digitals com FACEBOOK, 
PAGINA WEB DEL CENTRE, BYNAPP…. Entre altres canals que empram en el centre. 
En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin alumnes 
realitzant   les esmentades activitats. 
A més a més, algunes d’aquestes activitats poden ser filmades i/o fotografiades per 
la premsa i amb la finalitat de publicar-les als diaris o a programes de televisió 
d’àmbit local (TEF, IB3) o nacional. 

  La direcció d’aquest centre demana l’autorització als pares o tutors legals per 
a poder publicar fotografies i/o filmacions on apareguin els seus fills o les seves filles 
i on siguin clamament identificables. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM DEL PARE/MARE/TUTOR/A_____________________________________ 

DNI/NIE/Passaport_____________________ 
 

       SI  AUTORITZO        NO AUTORITZO   que el meu fill/filla o resta de família pugui 
aparèixer en fotografies corresponents a activitas lectives, complementàries i/o 
extraescolars, organitzades pel centre, publicades al Bloc del centre, Youtube, Bynapp, 
muntatges multimèdia, documents informatius, cartells, tríptics o revistes d’àmbit 
educatiu. 

           SI AUTORITZO           NO AUTORITZO  al centre a fer ús de les imatges del meu 
fill/filla i/o resta de família, corresponents a activitats lectives, complementàries o 
extraescolars organitzades pel centre, distribuint-les i comunicant-les al públic amb 
finalitat divulgativa de les activitats del centre, especialment mitjançant la publicació 
en els següents mitjans: Facebook, TEF, IB3, PREMSA LOCAL 

Sant Francesc Xavier,________ de __________________ de _______ 
FIRMA DEL PARE/MARE/TUTOR/A 

 
 

  



Nom de la persona que firma: _______________________________ 
  


