AUTORITZACIÓ DE BASE DE DADES i D’IMATGES
Autorització relativa als alumnes: Ús d’imatges, publicació de dades
de caràcter personal i de material que elaboren (menors d’edat).
Amb la nova sentència de l'Audiència Provincial 360/2017 de 25 d'abril de 2017, dictada en el recurs 827/2016, que
fa referència la necessitat de consentiment dels dos progenitors per la publicació d'imatges dels fills/es menors a
les xarxes socials, la Direcció de l’AMPA ens dirigim a les famílies per a sol·licitar-ne el consentiment.
L’AMPA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i comparteix les activitats
escolars complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades, així com imatges del material elaborat.
Per a l’edició de materials en espais de difusió de l’AMPA (blog, revistes, fotografies, vídeos,..) cal la corresponent
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat
en 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 de l’edició no aparegui clarament
identificat.
En cas de voler anul·lar/modificar l’autorització cal dirigir-se per escrit amb aquesta mateixa fulla marcant la
casella corresponent.
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne o alumna
___________________________________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare de l’alumne o alumna + DNI/NIE/Passaport
_

__________________________________________________________________________________________
Nom i cognoms de la mare de l’alumne o alumna + DNI/NIE/Passaport
__

___________________________________________________________________________________________
Nom i cognoms del tutor o tutora legal de l’alumne o alumna + DNI/NIE/Passaport
_

_

___________________________________________________________________________________________

Autoritzo durant tot el període d’escolaritat en aquesta escola
1.

Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
organitzades per l’AMPA:
SI
NO

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en espais de comunicació de l’AMPA i aparèixer
en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per l’AMPA (webs, xarxes socials, revistes o
altres):
SI

NO

Lloc i data
Signatura del pare

Signatura de la mare

Signatura del tutor o tutora

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per
la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, APIC sol·licita el consentiment per a enregistrar la imatge i publicar-la de forma clarament
identificable, en les fotografies i gravacions corresponents a les activitats de l’AMPA i que s’exposin públicament amb l’objectiu de fer difusió de l’activitat de l’entitat,
en els següents mitjans de l’entitat: tríptics, revistes, web, bloc, xarxes socials o altres.
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Els recordem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a APIC, Ref.
Protecció de dades, C. Balmes 205, 1r 1ª B, 08006 Barcelona, o bé per correu
electrònic a info@apic.es.

AUTORITZACIÓ DE BASE DE DADES i D’IMATGES
Autorització relativa als alumnes: Registre de Base de Dades.
L’AMPA vol elaborar una Base de Dades de les famílies de l’Escola, amb l’objectiu de millorar les diferents gestions
derivades de la seva activitat con a AMPA.
D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se en un
futur, s’incorporaran a la base de dades dels socis de l’AMPA amb la finalitat de dur a terme una adequada gestió
d’aquesta. El titular permet expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o
electrònica amb la finalitat que l’AMPA pugui atendre els seus objectius. Aquest consentiment és revocable i podreu
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’AMPA.
Nom i cognoms de l’alumne/a
Data de naixement
Curs actual
Té germans/es a l’escola?

SI

NO

Codi AMPA (espai reservat per l’AMPA)

Nom i cognoms del pare o tutor
D.N.I.
Adreça
Municipi

Codi Postal

Telèfons de contacte
E-mail

Nom i cognoms de la mare o tutora
D.N.I.
Adreça
Municipi

Codi Postal

Telèfons de contacte
E-mail

Signatura i D.N.I. del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne/a.

Lloc i data
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que les teves dades de contacte són incorporades
en fitxers titularitat d’APIC i que responen a la finalitat de servir d’informació útil per a la realització dels tràmits necessaris per dur a terme l’activitat contractada.
Els recordem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a APIC, Ref.
Protecció de dades, C. Balmes 205, 1r 1ª B, 08006 Barcelona, o bé per correu electrònic a info@apic.es.

