
  

Autorització relativa als alumnes menors de 18 anys:  
ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren 

 

Benvolgudes famílies, 
A la FEDAC disposem de pàgina web i xarxes socials on informem i fem difusió de les activitats lectives, 
complementàries, coescolars i extraescolars. 

La nostra pàgina web i les xarxes socials volen ser vives i comunicar vida. I la vida d’una escola són els alumnes i 
els educadors. Per tant, és fàcil que en algun moment surtin imatges en les quals apareguin, individualment o en 
grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. A vegades també hi publiquem materials que els mateixos 
alumnes han realitzat com a treball de classe. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut legalment, la direcció d’aquesta escola demana el consentiment 
als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on s’identifiquin clarament els vostres fills.  
 
Vulgueu, doncs, complimentar la butlleta adjunta. 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a:  
 
DNI/NIE/Passaport: 

 

Autoritzo durant tota l’escolarització de l’alumne/a a la FEDAC 
1. Que la imatge i/o veu del meu fill/a aparegui en fotografies i/o gravacions corresponents a activitats 

escolars lectives, complementàries, coescolars i extraescolars organitzades per la FEDAC i publicades: 
 

En Intranet restringit (administrada per la FEDAC), en orles, revistes i publicacions FEDAC: 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

En webs i xarxes socials de la FEDAC (web, blogs, instagram, twitter, facebook, youtube, linkedin, etc.): 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

2. Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació de la FEDAC amb la 
finalitat de difondre’n l’activitat educativa: 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
  

3. Que en webs, xarxes socials i publicacions editades per la FEDAC consti el nom i els cognoms del meu 
fill/a: 

 
SÍ ☐ NO ☐ 

 
 

Lloc i data: 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a: 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Responsable: ESCOLES FEDAC. Finalitat: Difusió del Centre i les seves activitats. Legitimació: Consentiment. Destinataris: 
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Retirar el consentiment. Pot accedir, rectificar o suprimir les 
dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat. Informació addicional: Consulta de la 
Política de Privacitat a la nostra web: www.fedac.cat. Delegat de protecció de dades: dpo@adhocasesoreslegales.com 
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AUTORIZACIÓ	PER	AL	TRACTAMENT	D’IMATGES		
La	Fundació	Educativa	Dominiques	de	l’Anunciata	del	Pare	Coll	(FEDAC),	amb	domicili	a	carrer	dels	Àngels,	
18,	àtic,	08001	Barcelona,	i	amb	CIF	G-65058349	(en	endavant,	"la	Fundació"),	porta	a	terme	activitats	de	
promoció	 i	 difusió	 de	 la	 fundació	 i	 les	 seves	 activitats,	 per	 al	 que	 pot	 ser	 necessari	 l'ús	 de	 les	 imatges	
d’alumnes,	exalumnes,	famílies	i	educadors.	

Atès	 que	 el	 dret	 a	 la	 pròpia	 imatge	 es	 troba	 recollit	 en	 la	 Constitució	 Espanyola	 i	 està	 regulat	 en	 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,	
amb	el	present	document	se	sol·licita	el	consentiment	dels	interessats	per	poder	publicar	fotografies	i	/	o	
gravacions	on	apareguin	i	siguin	clarament	identificables.	

El	consentiment	al	qual	es	refereix	el	paràgraf	anterior	serà	revocable	en	qualsevol	moment,	però	hauran	
d'indemnitzar,	si	és	el	cas,	els	danys	i	perjudicis	causats	(Article	2.3	Llei	Orgànica	1/1982).	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

SÍ	AUTORITZO		 ☐	

NO	AUTORITZO	 ☐	
(marcar	l'opció	que	correspongui)	

Que	la	imatge	del	nostre	fill/a	_____________________________________________________	sigui	captada	
per	mitjans	fotogràfics	o	gravacions	i	sigui	utilitzada	amb	la	finalitat	de	difondre	i	promocionar	la	fundació	i	
les	seves	activitats	en:	

•	Pàgina	web	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	FEDAC.	

•	Xarxes	socials	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	FEDAC.	

•	Revistes,	fulletons,	cartelleres	o	butlletins,	en	format	paper	o	digital,	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	
FEDAC.	

•	Cartelleres	i	filmacions	difoses	dins	dels	centres	educatius	FEDAC.	

•	 Anuncis	 o	 materials	 promocionals	 de	 la	 Fundació	 i	 les	 escoles	 FEDAC	 en	 canals	 de	 difusió	
publicitària,	com	xarxes	socials	o	mitjans	de	difusió	(per	exemple,	YouTube,	televisió,	premsa).	

	
Informació	bàsica	sobre	protecció	de	dades	de	caràcter	personal	

Responsable:	Fundació	Educativa	Dominiques	de	l’Anunciata	del	Pare	Coll	(FEDAC)	
Finalitat:	Difusió	de	la	Fundació	i	les	seves	activitats.	
Legitimació:	Consentiment	dels	interessats.			
Destinataris:	Les	dades	no	se	cediran	a	cap	tercer,	tret	d’obligació	legal.	
Drets:	Pot	retirar	el	seu	consentiment,	accedir,	rectificar	o	suprimir	les	dades,	així	com	exercir	els	drets	que	
s'esmenten	en	la	nostra	Política	de	Privadesa.	
Informació	addicional:	Per	a	més	informació,	consulteu	la	Política	de	Privadesa	que	trobareu	a	la	nostra	pàgina	web	
www.fedac.cat			
	
	

Nom	i	cognoms	(mare):	.....................................		 Nom	i	cognoms	(pare):	..............................................	

	

	

Signatura:................................................			 	 Signatura:.................................................................	

	

A	...............................,	dia	.......	de	.............................	de	20.....	
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AUTORIZACIÓ	PER	AL	TRACTAMENT	D’IMATGES		
La	Fundació	Educativa	Dominiques	de	l’Anunciata	del	Pare	Coll	(FEDAC),	amb	domicili	a	carrer	dels	Àngels,	
18,	àtic,	08001	Barcelona,	i	amb	CIF	G-65058349	(en	endavant,	"la	Fundació"),	porta	a	terme	activitats	de	
promoció	 i	 difusió	 de	 la	 fundació	 i	 les	 seves	 activitats,	 per	 al	 que	 pot	 ser	 necessari	 l'ús	 de	 les	 imatges	
d’exalumnes,	famílies	i	educadors.	

Atès	 que	 el	 dret	 a	 la	 pròpia	 imatge	 es	 troba	 recollit	 en	 la	 Constitució	 Espanyola	 i	 està	 regulat	 en	 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,	
amb	el	present	document	se	sol·licita	el	consentiment	dels	interessats	per	poder	publicar	fotografies	i	/	o	
gravacions	on	apareguin	i	siguin	clarament	identificables.	

El	consentiment	al	qual	es	refereix	el	paràgraf	anterior	serà	revocable	en	qualsevol	moment,	però	hauran	
d'indemnitzar,	si	és	el	cas,	els	danys	i	perjudicis	causats	(Article	2.3	Llei	Orgànica	1/1982).	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

SÍ	AUTORITZO		 ☐	

NO	AUTORITZO	 ☐	
(marcar	l'opció	que	correspongui)	

Que	la	meva	imatge	sigui	captada	per	mitjans	fotogràfics	o	gravacions	 i	sigui	utilitzada	amb	la	finalitat	de	
difondre	i	promocionar	la	fundació	i	les	seves	activitats	en:	

•	Pàgina	web	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	FEDAC.	

•	Xarxes	socials	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	FEDAC.	

•	Revistes,	fulletons,	cartelleres	o	butlletins,	en	format	paper	o	digital,	de	la	Fundació	i	de	les	escoles	
FEDAC.	

•	Cartelleres	i	filmacions	difoses	dins	dels	centres	educatius	FEDAC.	

•	 Anuncis	 o	 materials	 promocionals	 de	 la	 Fundació	 i	 les	 escoles	 FEDAC	 en	 canals	 de	 difusió	
publicitària,	com	xarxes	socials	o	mitjans	de	difusió	(per	exemple,	YouTube,	televisió,	premsa).	

	
Informació	bàsica	sobre	protecció	de	dades	de	caràcter	personal	

Responsable:	Fundació	Educativa	Dominiques	de	l’Anunciata	del	Pare	Coll	(FEDAC)	
Finalitat:	Difusió	de	la	Fundació	i	les	seves	activitats.	
Legitimació:	Consentiment	dels	interessats.			
Destinataris:	Les	dades	no	se	cediran	a	cap	tercer,	tret	d’obligació	legal.	
Drets:	Pot	retirar	el	seu	consentiment,	accedir,	rectificar	o	suprimir	les	dades,	així	com	exercir	els	drets	que	
s'esmenten	en	la	nostra	Política	de	Privadesa.	
Informació	addicional:	Per	a	més	informació,	consulteu	la	Política	de	Privadesa	que	trobareu	a	la	nostra	pàgina	web	
www.fedac.cat			
	
	

Nom:	...............................................................................	
	

Cognoms:	.........................................................................	

	

Signatura:................................................								Lloc	i	data:	..................................................................	
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Autorització relativa als alumnes majors de 18 anys:  
ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren 

 
Benvolguts/des, 

A la FEDAC disposem de pàgina web i xarxes socials, on informem i fem difusió de les activitats lectives, 
complementàries, coescolars i extraescolars. 

La nostra pàgina web i les xarxes socials volen ser vives i comunicar vida. I la vida d’una escola són els alumnes i els 
educadors. Per tant, és fàcil que en algun moment surtin imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, 
alumnes realitzant les esmentades activitats. A vegades també hi publiquem materials que els mateixos alumnes han 
realitzat com a treball de classe. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut legalment, la direcció d’aquesta escola us demana el consentiment per 
publicar fotografies i vídeos on se us pugui identificar clarament. 

Vulgueu, doncs, complimentar la butlleta adjunta. 

 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 

 
DNI/NIE/Passaport: 

 
Autoritzo durant tota l’escolarització de l’alumne/a a la FEDAC 

1. Que la meva imatge i/o veu aparegui en fotografies i/o gravacions corresponents a activitats escolars 
lectives, complementàries, coescolars i extraescolars organitzades per la FEDAC i publicades: 
 
En intranet restringit (administrada per la FEDAC), en orles, revistes i publicacions FEDAC: 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
 
En webs i xarxes socials de la FEDAC (webs, blogs, instagram, twitter, facebook, youtube, linkedin, etc.): 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
 

2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació de la FEDAC amb la finalitat de 
difondre’n l’activitat educativa: 

 

SÍ ☐ NO ☐ 
  

3. Que en webs, xarxes socials i publicacions editades per la FEDAC consti el meu nom i els cognoms: 
 

SÍ ☐ NO ☐ 
 
 

Lloc i data: 
 
Signatura de l’alumne/a: 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Responsable: ESCOLES FEDAC. Finalitat: Difusió del Centre i les seves activitats. Legitimació: Consentiment. Destinataris: No se cediran 
dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Retirar el consentiment. Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets 
que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat. Informació addicional: Consulta de la Política de Privacitat a la nostra web: 
www.fedac.cat. Delegat de protecció de dades: dpo@adhocasesoreslegales.com 

 


