AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Estem assistint a una renovació profunda de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge. La
immersió de les escoles en l’era digital ens significa uns canvis irrenunciables. Tenim el
repte, doncs, de canviar, però tenint clar en quina direcció i de quina manera. L’aula ja no
són quatre parets, sinó també l’espai web, l’espai públic digital. Per això, l’Escola aposta per
un model cooperatiu i social on la comunicació pren un paper clau en el bon
desenvolupament de les activitats i en la comunicació entre els diferents públics del Centre.
En aquests espais i accions es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en
grup, alumnes realitzant les activitats esmentades o treballs resultants d’aquestes activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 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
als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies, vídeos o treballs on apareguin els
seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Jo …………………………………………… amb DNI ………………………….. pare/mare/tutor legal de
…………………………………………….. amb DNI ………………………
AUTORITZO:
Que, sota la supervisió de la Direcció de la Cooperativa, el material elaborat pel meu fill/a, la
seva imatge i la seva veu puguin aparèixer en fotografies, vídeos i treballs corresponents a
activitats lectives, complementàries, extraescolars organitzades o participades per la
Cooperativa i publicades en els següents espais i eines del Centre (cal marcar les caselles):
☐ Pàgines web i blogs
☐ La intranet
☐ Revistes i/o publicacions editades pel Centre
☐ Plataformes a internet pel treball col·laboratiu entre centres, docents i alumnes
(Erasmus+, eTwinning, blogs de projectes específics…)
☐ Pàgines web, blogs i eines comunicatives socials d’altres centres educatius,
organismes, Institucions, empreses… amb les quals la Cooperativa generi qualsevol
relació d’àmbit educatiu i sense ànim de lucre
☐ Entorns virtuals d’aprenentatge actuals i futurs (moodle)
☐ Google Apps for Education
☐ Canals de vídeo del Centre (Vimeo i Youtube)
☐ Eines comunicatives socials del Centre* (Twitter, Facebook, Instagram)
*Així mateix, conec que les xarxes socials abans esmentades, incorporen una política de
privacitat de la qual es deriva l'existència de transferències internacionals de dades.
Data _____________________

Signatura

Així mateix l’informem que el titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al
nostre centre, o bé, enviant un correu a comunicacio@daina-isard.cat, sempre adjuntant
fotocòpia del DNI.
En cas de no exercir aquests drets, s’entèn que la vigència d’aquestes autoritzacions tindrà
la durada de la vida escolar de l’alumne en el Centre.;

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades dels alumnes i dels seus
representants legals, seran incorporades en fitxers titularitat de Daina-Isard SCCL d’Ensenyament per al correcte desenvolupament del procés d’inscripció i de la
docència en aquest centre. Les dades seran comunicades a les Administracions públiques que hagin d’accedir-hi per motius legals i també podran ser comunicades a la
companyia asseguradora per a la contractació de l’assegurança. Addicionalment, les dades podran ser parcialment facilitades a altres famílies sòcies, que acreditin un
accés legítim. En el cas que durant el procediment d'inscripció o una vegada procedida a la matriculació, es recollissin dades de salut per al desenvolupament de les
finalitats docents, Vostè autoritza al centre per al tractament d'aquest tipus de dades. Vostè afirma la veracitat de les dades recollides en els documents i informes
complimentats per vostè i retornats a aquest Centre.

