
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE 

D./ Dna.                                                                        con DNI                                                                           

AUTORIZO o tratamento da imaxe do alumno/a  

En relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e 

polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blog do centro, na 

revista escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar 2018/2019. 

Ademais das actividades promovidas pola administración educativa ás que se 

refire o parágrafo anterior, AUTORÍZASE o tratamento da imaxe para: 

- Mostrar internamente as actividades desenvoltas de cara a súa avaliación. 

- Entregar copias aos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as do centro en 

formato papel, CD ou audiovisual. 

- Arquivar, como fondo fotográfico, para a súa utilización en calquera tipo de 

documento que se publique a instancias do Concello. 

Así mesmo, AUTORIZO o tratamento de imaxes en contornas, aplicacións,  

ferramentas virtuais…etc. 

          AUTORIZO 

         NON AUTORIZO 

Con respecto á utilización de fotos e vídeos sempre se respectarán os dereitos da 

infancia e en ningún caso se desvirtuará o significado, nin tampouco o contexto, no 

que as imaxes, sons e vídeos foron captados. 

 

 

Asinado: 

 

“En cumprimento no disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal 

e atendendo á normativa recollida no protocolo de protección de datos do 12 de abril de 2016 da Xunta de Galicia, infórmaselle de 

que os datos persoiais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento.” 

 



 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Comunicámoslles que entre as actividades programadas para o curso 

2018/2019 figuran diversas viaxes culturais e saídas de interese didáctico, tal e 

como se recolle na Programación Xeral Anual do centro. 

Para que o seu fillo ou filla poida participar en todas estas actividades ao 

longo do curso 2018/2019 é preciso que  nos expresen a súa conformidade 

asinando esta autorización. 

D./ Dna…………………………………………………………………………….., con 

DNI…………………………….. autorizo ao/a meu/miña fillo/a 

………………………………………………………………. de ………..nivel, a 

participar en todas as saídas e viaxes culturais programadas para o curso 

2018/2019. 

 

 

                                           ……………………………… 

                                               Asdo.: Pai/Nai/Titor-a 

 

 

 


