AUTORITZACIÓ TRACTAMENT D'IMATGES
El dret a la propia imatge és un dret reconegut a l'art.18.1 de la Constitució i regulat a la Llei 1/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la propia imatge, així com l’article
13 del RGPD relatiu al dret a la informació, en materia de dades personals.
De la mateixa manera, el dret a l'honor del menor es trova recollit a l'article 4 de la Llei Orgànica
1/1996, de protecció jurídica del menor, en el sentit que no hi poden haver intromissions il·lícites en relació
amb la vida del menor mitjançant la difusió o la utilització d'imatges o noms d'aquest sense estar legitimats
o amb finalitats il·legítimes.
Per aquest motiu, per la present, demanem el consentiment a pares, mares o tutors legals, per a fer
difusió de les imatges en les que el seu fill/a resulti identificable. La finalitat del tractament de les imatges
és:
•

La difusió a través de la pàgina web de I'Associació de Mares i Pares de l'escola Cultura Practica,
www.afacreixenterrassa.cat
o
o

Promocionar i donar a coneixer les activitats que I'Associació duu a terme a altres famílies
Fer més dinàmica la página web

•

La difusió en un tríptic/fulletó informatiu on exposem la nostra tasca, e informem de les activitats
que duem a terme.

•

Publicació d'imatges en l'Apartat "A.F.A" dins la revista escolar "La Balena"

•

Filmacions de les activitats, destinades a ser divulgades a través de la nostra pàgina web
www.afacreixenterrassa.cat

Però en cap cas serán emprades amb altres finalitats, ni seràn cedides a tercers, respectant-se la
màxima confidencialitat al respecte. Les imatges com a dades personals s'incorporaran en els fitxers de
l'entitat, adoptant-se les mesures de seguretat exigibles per al seu tractament i custodiant-se única i
exclusivament durant el temps de vigencia de l'esmentada difusió.
En/na.
DNI

actuant com a representant legal de

_, major d'edat i amb
_

(nom nen/nena) mitjançant la signatura del present
document autoritza que l'Entitat "Associació de Mares i Pares d'alumnes de Cultura Practica", amb NIF
G59508291, i a l'Entitat "Associació Esportiva Escolar de Cultura Practica" amb NIF G6541831, prenguin les
imatges del seu fill/a amb la finalitat expressada anteriorment.

Nom: pare/mare/ Tutor

(signatura)

Data: -------

En compliment de l’article 13 del RGPD relatiu al dret a la informació, en matèria de dades personals, l’informem que aquestes
seran tractats per l’ Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Creixen Terrassa amb domicili al carrer Sant Pere, 36, 08221
– TERRASSA. Les dades personals es conservaran sempre que es mantingui en vigor la relació contractual i una vegada finalitzada
aquesta relació es mantindràn durant els terminis legalment exigits. Les dades personals facilitades es mantindràn mentre no se
sol·liciti la supressió per escrit per part de l’interessat. La base legal per el tractament de les seves dades és d’interès legítim per
mantenir-lo
informat
en
la
seva
condició
d’usuari
i
consentiment
del
propi
interessat.
Drets: Podrà exercir els seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitad de dades, limitació o oposició en l’adreça abans
esmentada.
En cas de divergències pot presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

