Drets d’imatge de les activitats extraescolars del CAMP ESCOLAR
2017– 2018
Autorització per la publicació d’imatges dels nens i nenes participants en les activitats
extraescolars del CAMP ESCOLAR per al curs 2016 – 2017, ja siguin activitats d’aula
com també les activitats esportives. A més a més, es podran publicar a les xarxes socials
fotos procedents tant dels entrenaments com de partits.
D/Dª____________________________________________________
DNI/Passaport

__________________

com

a

amb

pare/mare/tutor/tutora

del nen/nena______________________________________

SÍ dono el meu consentiment
NO dono el meu consentiment
Per

tal

que

el

CAMP

ESCOLAR

pugui

utilitzar

les

imatges

del

meu

fill/filla/tutelat/tutelada recollides en qualsevol activitat extraescolars del curs 2016 –
2017.
Firma:
(Firma del pare/mare/tutor/tutora)

Lleida, ___________ de __________ de 2017

El dret de la pròpia imatge esta reconegut a l’article 18 de la Constitució i regular per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de
Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del desenvolupament de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La Llei de Protecció de Dades ens obliga a tenir l’autorització paterna/materna per tal de publicar fotos dels menors i per això
sol·licitem el consentiment als pares o tutors legals, amb l’objectiu de poder publicar imatges en els quals apareguin individualment o
en grup els nens i les nenes participants en aquestes activitats extraescolars organitzades per les AMPES dels tres instituts del CAMP
ESCOLAR. Aquest material gràfic podrà ser en les diferents xarxes socials del Camp Escolar (Facebook, Instagram, Blog). Aquestes
xarxes únicament s’utilitzaran amb l’objectiu de donar a conèixer les activitats que es realitzen i a mode informatiu per les famílies,
sempre que no existeixi oposició prèvia.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, en els termes inclosos de la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a les oficines del centre de referència de cada alumne:
•
•

Joan Oró: Carretera de Saragossa, km 464’2. CP: 25194 (Lleida).
Marius Torres: Narcís Monturiol, 2. CP: 25002 (Lleida).
Samuel Gili Gaya: Ton Sirera, S/N. CP: 25002 (Lleida).

