
 

  
Estimadas familias: 
 
             INFORMADA PARA O USO DO DEREITO DE IMAXE DO ALUMNADO DO 

CEIP FOGAR 
 

Debido á gran cantidade de actividades e proxectos no que participa o colexio Fogar, necesitamos 
que asinedes unha nova autorización de dereitos de imaxe. Isto é así, pois unha das condicións 
que a maioría dos programas e proxectos nos suxiren, e/ou obrigan, é a difusión das actividades a 
través de diferentes canles que se detallan máis abaixo.  
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                           
 
Don/Dona ............................................con DNI...........................                         
..............................................localidade........................e C.P. ............do Concello de Carballo; 
como pai/nai/titor/titora de .............................................. 
.............................................................................................AUTORIZO ao profesorado do CEIP 
FOGAR a facer fotografías, audios e vídeos ao meu fillo/a durante as actividades que se 
relacionan a continuación: 

1. Actividades escolares ordinarias co grupo clase 
2. Actividades complementarias 
3. Comedor e transporte escolar 
4. Outras actividades relacionadas co centro nas que interveña o alumnado. Exemplo: 

competicións deportivas en horario escolar e extraescolar, saídas museos, teatros, 
excursións,... 

Asemade, autorizo ao centro a facer uso das imaxes e gravacións tomadas mediante a 
publicación nos seguintes medios: 

1. N             do centro e aqueles outros recursos educativos relacionados co CEIP 
FOGAR (blogues, revista escolar, ponencias, trípticos informativos, carteis,                   
difusión das actividades do centro nos medios de comunicación.  

2. Montaxes multimedia para repartir entre o alumnado. 
3. Informar aos pais/nais do alumnado mediante o correo electrónico 
4. Nas diferentes redes sociais nas que o colexio dispoña de conta: Facebook, Twitter,... 
5. Nas plataformas dos diferentes proxectos nos que participa o noso centro: Erasmus +, 

eTwinning. Incluíndo as diferentes ferramentas utilizadas en ditas plataformas (blog, 
ebook, Kahoot, paddlet, publicacións e outros) e revistas e publicacións de ámbito 
educativo relacionados co proxecto. 

 
 
 
 
En ............................................... a ..........de ................................. de.......... 
 
 
 
A continuación, deixámosvos algunha información do voso interese sobre a política de 
privacidade. 

 Política de privacidade eTwinning: https://www.etwinning.net/es/pub/privacy_policy.htm 

 Os dereitos á propia imaxe están recollidos no artículo 18 da Constitución Española e 
regulados pola Ley 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e 
familiar e á propia imaxe, e a Ley 15/1999, de 13 de Decembro, sobre Protección de datos 
de Carácter persoal. 

Asinado: 
Pai/nai/titor legal 

https://www.etwinning.net/es/pub/privacy_policy.htm

