
 

NOTA: Este documento estará en vigor durante todo o período de escolarización do alumno/a no 

centro, agás que o revoguen por escrito, cubrindo un novo impreso que presentarán na Secretaría. 

 

CEIP de Prácticas López Ferreiro   Cód. 15015676 
Rúa Xasmíns  s/n – 15704 Santiago de Compostela 
Tfno.: 981543178   Fax: 981583459 
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Estimadas familias do alumnado: 

Como ben saben, adoitamos subir información á nosa Páxina Web e moitas veces presentamos 
fotos ou vídeos dalgunhas das actividades do Colexio, o mesmo ocorre cos blogues de aula 
xestionados por profesorado do centro. Ademais, nalgunhas ocasións publicamos xornais, 
revistas ou libro-memorias... e diversos medios de comunicación (escrita e audiovisual) realizan 
reportaxes sobre as nosas actividades. 

Por todo isto, queremos lembrarlles, como pais e nais ou titores/as legais dos nenos e nenas 
deste centro, que os seus fillos e fillas poden aparecer nesas imaxes feitas no Colexio ou nalgún 
lugar onde se estea a celebrar unha actividade formativa. Loxicamente, son fotos de carácter 
educativo e totalmente decorosas e respectuosas coa imaxe, dignidade e demais dereitos 
propios dos e das menores. 

Son Vdes. as persoas a quen corresponde autorizar ou non a OBTENCIÓN E EMISIÓN das 
referidas imaxes. Por iso, mediante o presente escrito, solicitámoslles o referido permiso. 

Para facilitarlles os trámites, rogámoslles que nos comuniquen se autorizan ou non, devolvendo 
o resgardo de debaixo debidamente cuberto. 

Este documento estará en vigor durante todo o período de escolarización do alumno/a no 
centro, agás que o revoguen por escrito, cubrindo un novo impreso.  

     José Ramón Carril Vázquez, director 

 

 

 

 

O/A asinante __________________________________________________________________ 

con DNI ________________________, na miña condición de  pai/nai ou   titor/a legal do 

alumno/a _____________________________________________________________________ 

 

   SI AUTORIZO    NON AUTORIZO 

O TRATAMENTO E DIFUSIÓN de imaxes do/a menor arriba indicado/a ata nova orde e, así, 

asino a presente autorización.  

Santiago de Compostela a _____ do mes de ________________ do ________. 

 

ASUNTO: PERMISO PARENTAL PARA PUBLICACIÓN DE IMAXES 

 

PERMISO/DENEGACIÓN PARA PUBLICAR IMAXES DO/A MENOR 

 DO 

(MÁRQUESE CUN  X  O QUE SE DESEXE EXPRESAR) 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 
de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados 
nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o 
presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 

como responsable do ficheiro. 


