
 

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

centro, AGÁS QUE O REVOGUEN EN CALQUERA MOMENTO POR ESCRITO, cubrindo un novo 
impreso que presentarán na Secretaría. 
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D./Dona.......................................................................................con DNI..................................., na 

miña  condición de representante legal do alumno/a..................................................................., 

AUTORIZO o tratamento da imaxe do devandito alumno/a en relación coas actividades escolares 

e extraescolares promovidas polo centro e  polos responsables e autoridades educativas na páxina 

web, blog do centro ou institucional ou blogues das distintas aulas ou departamentos xestionados 

polo profesorado do centro (Rebulindotic, O noso recoveco, Fedellando, Olladas, Bibliolulu, Mil 

Primaveras Máis, Espazo de Encontro TIC, Cat Got Your Tongue? Blog de teacher Mari…), así 

como na revista escolar, e diversos medios de comunicación (escrita e audiovisual) que realizan 

reportaxes sobre as nosas actividades. 

 

Así mesmo, AUTORIZO o tratamento da imaxe en contornas , aplicacións ou ferramentas virtuais 

prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería como Google Drive, 

Blogspot, iDoceo, Instagram...), e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada 

do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 

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

calquera momento. 

 

   SI AUTORIZO    NON AUTORIZO 

 

 

Santiago de Compostela, a …… de  ……………………… de 20….. 

 

Asinado:..................................................................................................... (o representante legal) 

 

 

 PERMISO/DENEGACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMAXES DO/A MENOR 

 

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. 

(MÁRQUESE CUN  X  O QUE SE DESEXE EXPRESAR) 
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