
AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE PROPIEDADES INTELECTUAIS E 

IMAXES DO ALUMNADO DO CEP CARLOS CASARES

Coa  incursión  das  novas  tecnoloxías  dentro  dos  medios  didácticos  ao  alcance  da  comunidade 
escolar e a posibilidade de que en éstes poidan aparecer imaxes dos/as vosos/as fillos/as durante a 
realización das actividades escolares e dado que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 
18 da Constitución e regulado pola Ley 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade 
persoal e familiar e á propia imaxe e a Ley 15/1999, do 13 de decembro, sobre a Proteción de Datos 
de Carácter Persoal.

A Dirección do centro solicita o consentimento aos pais, ás nais para poder publicar as imaxes nas  
cales aparezan individualmente ou en grupo que, con carácter pedagóxico, se poidan realizar ao 
alumnado deste centro, nas diferentes secuencias e actividades realizadas no colexio e fóra del, nas 
Actividades Complementarias.

D./Dª…………………………………………………………………………………………………

con DNI:…………………………Enderezo:…………………………….........………………….. 

como pai/nai do/a alumno/a:………………………………………………………………………..

Autorizo ao CEP CARLOS CASARES a facer un uso pedagóxico das propiedades intelectuales, 
de  voz e das  imaxes realizadas durante as actividades lectivas, complementarias e extraescolares 
organizadas polo centro e publicalas en:

• A WEB DO CENTRO.

• CANLES  E  PLATAFORMAS  DESTINADAS  Á  DIFUSIÓN  DAS  ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS.

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: prensa, emisora de radio, televisón…

• REVISTAS OU PUBLICACIÓNS DE ÁMBITO EDUCATIVO.

En Alxén a,………………..de………………………………………….de 20……

Asdo.:

NOTA: Esta autorización é válida para toda a escolaridade do/a alumno/a, agás que notifique na 
Dirección do Centro, algunha modificación.
En cumprimento no disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, infórmase de que  

os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados no ficheiro de titularidade do CEP Carlos Casares e 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 Educación, Universidade e Formación Profesional.


