AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’IMATGES

AULA ESCOLA EUROPEA, amb domicili en Av. Mare de Déu de Lorda 34-36, 08034
Barcelona i amb CIF núm G08904716, amb la finalitat de difondre el Centre i les seves
activitats, sol·licita el consentiment dels representants legals dels menors per poder publicar
fotografies i / o gravacions on apareguin i siguin clarament identificables els alumnes.
Nom i cognoms del representant legal:
DNI o passaport del representant:
Nom i cognoms de l'alumne:
DNI o passaport de l'alumne:
Que la imatge del meu fill/la meva filla / representat/da aparegui en fotografies i / o gravacions
corresponents a activitats del centre al llarg de l'any i publicades en:
AUTORITZO

NO AUTORITZO

 Pàgines web, revistes i blogs del Centre
 Xarxes socials del centre (Ej: Youtube, Facebook,
Twitter, Instagram, etc.)
 Fotografies, filmacions i muntatges realitzats en el
centre amb l'única finalitat de la seva difusió entre els
pares i mares dels alumnes.
 La Intranet del Centre (espai famílies)

AULA ESCOLA EUROPEA, en el seu caràcter de Responsable del Tractament, li INFORMA que les
dades recollides a través de les imatges i / o filmacions seran utilitzades per a la difusió del centre
educatiu i les seves activitats. La base jurídica per al tractament de les dades serà el consentiment dels
interessats o el del seu representant legal. Les dades no seran cedides a tercers llevat que hi hagi una
obligació legal. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per als quals
van ser recollides, llevat que se sol·liciti la seva supressió. L'interessat o el seu representant legal, si
escau, té dret a obtenir confirmació sobre si en AULA ESCOLA EUROPEA estem tractant les seves
dades personals, per tant, podrà accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva limitació,
oposició o supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Amb
aquesta finalitat, serà suficient l'enviament d'una comunicació per escrit, acreditant fefaentment la seva
identitat i la representació que ostenta, a les següents adreces: Av. Mare de Déu de Lorda 34-36, 08034
Barcelona, info@aula-ee.com. També l'informem seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les dades personals no s'estan
respectant els drets dels interessats.

A Barcelona, a _____ de ________________ del 2019.

Signatura del representant legal:

