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COLEXIO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL E PRIMARIA 
SOFÍA CASANOVA 

 
 

 

 
Don/Dona……………………………………………………………………………………… con DNI………....................................................  

e con domicilio na rúa ................................................................................................................................................. 

Localidade……….......…….................………… CP…...……………………… da provincia ........................................................  

Como pai/nai/titor/titora do alumno/a.................................................................................................................... 

AUTORIZO ao C. E. I. P. SOFÍA CASANOVA ao tratamento da imaxe do meu/miña fillo/a no recurso 

educativo en liña/páxina web do centro, no blog da biblioteca e na revista escolar durante o curso 

20    /20    . 

O recurso educativo/páxina web é de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, 

exclusivamente, a un uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas da 

súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

Por todo elo, así mesmo dou o meu consentimento para que dada a natureza e obxecto dos 

recursos educativos/páxinas web que desenvolven os centros dependentes da Consellería de 

C.Educación e O.U a súa imaxe poida ser tratada en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais 

prestadoras de servizos en nube, ou servizos de mensaxería, e a posible transferencia de datos 

derivada do seu uso aos países onde se atopen os seus servidores. 

No supostos de imaxes e gravacións captadas polas familias nos actos e festivais do centro, 

enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén para un ficheiro familiar, excluído do ámbito de 

aplicación da Lei Orgánica 15/1999, polo que é responsabilidade da persoa que obtivo as ditas 

imaxes a súa correcta utilización, é dicir, o feito de que non resulte de aplicación a Lei 15/1999, 

non ten que ver co posterior uso que se faga destas imaxes, que debe respectar o establecido na 

Lei Orgánica 1/1996 do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. 

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

calquera momento. 

En Vilaboa, a ......... de setembro de 20….. 

 
Asdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 


