
AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE DO ALUMNADO 

DO CEIP FREI LUIS DE GRANADA 

CURSO 202   - 202 

O dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18.1 da Constitución Española e 

desenvolto pola Lei Orgánica 1/1982, de 5 de Maio, de Protección Civil do dereito ao 

honor, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe, así como pola Lei Orgánica 

15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), 

desenvolvida a súa vez polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o 

regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección 

de datos de carácter persoal. 

O alumnado do Centro leva a cabo ao longo do ano numerosas actividades 

didácticas, dentro e fóra do mesmo, nas que se realizan fotografías e vídeos 

utilizados con fines exclusivamente educativos, ben sexa para decorar as propias 

aulas do colexio ou ben para ilustrar as revistas ou a web e blog ligados ao centro. 

En cumprimento do disposto na normativa legal, ao tratarse de menores de catorce 

anos, precisamos o consentimento dos pais/nais ou titores legais dos nenos e 

nenas do colexio para poder utilizar a súas imaxes. 

Así, pregámoslle cumprimente a seguinte autorización: 

D./ Dna.  

con DNI                  na miña condición de pai/nai ou representante legal do 

alumno/a

autorizo o tratamento da imaxe do alumno ou alumna en relación coas actividades 

escolares e extraescolares promovidas polo CEIP Frei Luis de Granada e polos 

responsables e autoridades educativas na páxina web e blog do centro, na revista 

escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar 202    /2 

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 

consentimento en calquera momento. 

En                           , a           de                              20 

Asinado: (pai/nai o representante legal) 
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