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FULL D’AUTORITZACIÓ PER DRETS D’IMATGE

L’Institut Lluís de Peguera disposa de diversos espais web i d’entorns de treball on informa i fa
difusió de les seves activitats lectives, complementàries i extraescolars.

Als web s’hi poden publicar imatges en les quals apareixen, individualment o en grup, alumnes
realitzant les activitats esmentades.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’Article 18.1 de la Constitució espanyola i
regulat per la Llei orgànica 1/1982, del 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 a les famílies (en
cas de menors d’edat) o a l’alumnat major d’edat per publicar fotografies on hi aparegui i sigui
clarament identificables.

Així mateix, els informem que el centre disposa de càmeres de videovigilància per tal de vetllar per
la seguretat de tota la comunitat educativa. L’enregistrament de les imatges són susceptibles de
consulta per part de la Direcció en casos d’incompliment amb la normativa. Aquestes imatges es
conservaran un termini màxim d’un mes i no es faran públiques en cap moment.

(alumnat menor d’edat)
Jo ____________________________________
autoritzo que la imatge de
_________________________________ pugui
aparèixer, mentre estigui en aquest centre, en
fotografies corresponents a activitats escolars
lectives, complementàries, extraescolars
organitzades per l’institut i publicades a les
pàgines web del centre, a filmacions
destinades a difusió pública no comercial i a
fotografies per a revistes o publicacions
d’àmbit educatiu.

Signatura de la família de l’alumnat,

(alumnat major d’edat)
Jo ____________________________________
autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer,
mentre estigui en aquest centre, en
fotografies corresponents a activitats escolars
lectives, complementàries, extraescolars
organitzades per l’institut i publicades a les
pàgines web del centre, a filmacions
destinades a difusió pública no comercial i a
fotografies per a revistes o publicacions
d’àmbit educatiu.

Signatura de l’alumnat major d’edat,

Manresa, a ___ de/d’ ____________ de 202__

D’acord amb el Reglament General Europeu 2016/679 de protecció de dades (RGPD), del 27 d’abril del 2016, de caràcter
personal, les dades obtingudes amb aquest imprès de matrícula s’incorporaran en un fitxer automatitzat amb la finalitat de
gestionar l’escolarització en aquest centre (accés a la intranet del centre, programa de faltes i dades acadèmiques). L’òrgan
responsable del fitxer és la direcció del centre on es formalitza la matrícula. En qualsevol moment es podran exercir els
drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de limitació del tractament i, si s’escau, de portabilitat o de cancel·lació,
presentant un escrit amb fotocòpia adjunta del DNI a les oficines del centre.
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