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DRET D’IMATGE ESCOLA BRESSOL L’AUBERGE 

Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter 
personal  i de material que elaboren (menors d’edat). 

 
Identitat: Ajuntament de Benissanet 
Adreça postal: Bonaire, 2, 43747, Benissanet, Ribera d’Ebre (Tarragona) 
Telèfon: 977 407 005 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: Pots contactar per adreça postal a Bonaire, 2, 
43747, Benissanet, Ribera d’Ebre (Tarragona) o a través de correu electrònic a 
csentis@benissanet.altanet.org.  

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’art.18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, 
així com en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò 
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant 
RGPD, l’informa que l’obtenció del consentiment per a fer difusió de les imatges i/o filmacions en 
les que els seus fills i filles resultin clarament identificables, té la finalitat de realitzar el tractament 
per a la difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars on participen 
els alumnes, individualment o en grup, de l’escola bressol i en cap cas s’empraran per finalitats 
distintes de la indicada, sota la legitimació del consentiment del pare/mare/tutor legal. 
 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre o empresa (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, sense que la Llei de 
propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat de l’alumnat. Aquesta 
cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i 
s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars.  
 

 

Dades de l’alumne/alumna i del pare, la mare o el tutor, tutora 
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna  

 

Nom i cognoms                                                                                                         DNI/NIE 

del pare, la mare o el tutor o la tutora legal de l’alumne o l’alumna              

 
 

 
Autoritzo  
 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies, en què apareguin, 
individualment o en grup, corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  

 
a. Pàgines web del centre o empresa:      SÍ        NO  
b. Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:     SÍ      NO  

 
2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del 
centre o empresa (blocs, espais web i revistes editades per aquest) amb finalitat de 
desenvolupar l’activitat educativa:    SÍ       NO 
 
3. Que en les pàgines web/blocs i revistes editades, pel centre o empresa, hi constin les inicials 
de l’alumne o l’alumna i el centre:     SÍ       NO 
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I si en algun moment el Responsable de tractament decidís emprar-ne alguna de diferent, 
m’haurà de sol·licitar prèviament la meva autorització expressa.  
 
L’informem que es preveuen fer les cessions esmentades que els pares/mares/tutors legals 
atorguin així com una cessió a l’empresa gestora del servei, Fundació per a l’Acció Educativa, 
per realitzar les activitats i gestions administratives de l’Escola Bressol.  
 
Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment adoptant 
les mesures de seguretat corresponents.  
 
Així mateix, se l’informa que en tot moment pot retirar el seu consentiment i vostè té la facultat 
d’exercir els drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat 
de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. 
Per exercir-los, haurà d’adreçar una sol·licitud per escrit a Protecció de Dades de Ajuntament de 
Benissanet a la següent adreça, Bonaire, 2, 43747, Benissanet, Ribera d’Ebre (Tarragona) o a 
través de correu electrònic a csentis@benissanet.altanet.org, indicant nom i cognoms, domicili a 
efectes de notificació, el dret que desitja exercir  i adjuntant una fotocòpia del seu document 
nacional d’identitat o bé l’equivalent.  
 
Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per 
la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
 
Lloc i data:   
Signatura  
del pare, la mare  
o el tutor, la tutora  
legal de l’alumne/alumna 

 
 
 

 

La Direcció del centre     
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