CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CEIP PLURILINGÜE PROFESOR ALBINO NÚÑEZ
32001– Casardomato- O Pino OURENSE

Tlf.: 988 21 72 31/ 690 053 245 Correo electrónico: ceip.albino.nunez @edu.xunta.es

AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE DOS ALUMNOS/-AS
DATOS DO ALUMNO/-A
NIVEL

APELIDOS E NOME

APELIDOS E NOME
ENDEREZO
LOCALIDADE

DATOS DO PAI/NAI OU REPRESENTANTE LEGAL
DNI / NIE ou
PASAPORTE
TLF.
CP
PROVINCIA

AUTORIZO ao CEIP ALBINO NÚÑEZ de Ourense para que o alumno/-a referido/-a poida ser
fotografado ou gravado e, de ser preciso, utilizar, de forma non comercial, as fotografías ou gravacións que
se consideren oportunas para as publicacións de carácter educativo ou difusións informativas referidas ás
actividades desenvolvidas no centro, así como para, dada a natureza e obxecto dos recursos
educativos/páxinas web que desenvolven os centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, que estas poidan ser cedidas a terceiros, sempre que dita cesión, axustándose á normativa
vixente, sexa para uso educativo non comercial.
Esta autorización terá validez indefinida mentres non sexa cancelada, anulada ou rectificada pola miña
parte, mediante comunicación escrita, ante a dirección do centro.
DATA

Ourense, _____de _________________de 20___

Asdo.:
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