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AUTORIZACIÓN DO USO DA IMAXE E DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO 

ALUMNADO DO CEIP MANUEL RIVERO 

D./Dª._______________________________________________________________ con DNI 

__________________, domicilio en ______________________________________________ 

 CP ______________Localidade__________________, pai/nai/titor legal do alumno/a 

___________________________________________________________________________  

AUTORIZO ao CEIP Manuel Rivero que poida facer uso das fotografías ou vídeos 

realizados durante a súa escolarización neste Centro, e de datos de carácter persoal nos 

ámbitos expostos a continuación, sempre e cando a imaxe “non poida implicar menoscabo da 

honra ou reputación do menor” 

- Tratamento da imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas 

polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blog do 

centro ou institucional, na revista escolar e en medios de comunicación. 

- Ademais das actividades promovidas pola administración educativa ás que se refire o 

parágrafo anterior, autorízase o tratamento da imaxe ou datos de carácter persoal, 

(calquera información numérica, alfabética, gráfica, acústica ou de calquera outro tipo 

concernente a persoas físicas identificadas ou identificables) nos ámbitos expostos a 

continuación: 

• Montaxes multimedia para repartir ao alumnado (DVDs ou CDs con fotos ou 

películas).  

• Documentos informativos de actividades do Centro.  

• Informes, documentos ou solicitudes destinados a outras Administracións públicas e a 

ANPA do Centro.  

• Materiais didácticos elaborados polo profesorado do Centro que poden ser difundidos 

nos repositorios de contidos dixitais do CFR da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

• Servizo de mensaxería utilizado polo Centro para comunicarse coas familias (Tokapp 

School). 

- Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas 

virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de 

mensaxería...(Tokapp School, Google, canle de youtube do CEIP Manuel Rivero), 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. 

 

 

 

Asinado: ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

“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 facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 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, solicitándoo ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San 
Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.” 


