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ACTUALIZACIÓN AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES DOS ALUMNOS
CURSO 2018/19
Coa inclusión das novas tecnoloxías nos centros e a posibilidade de que nestes poidan aparecer imaxes dos vosos fillos
durante a realización das actividades escolares, e dado que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da
Constitución e regulado pola Lei 1/1982 do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia
imaxe e a Lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de carácter persoal.
O Equipo Directivo deste centro pide o consentimento aos país ou titures legais para poder publicar a imaxes que con
carácter pedagóxico poidanse realizar aos nenos e nenas do centro, nas diferentes actividades realizadas no colexio e fora
deste en actividades extraescolares.
D./Dna: ___________________________________________________________con DNI: ________________ como
pai/nai/titor do Alumno: ___________________________________________________________
AUTORIZO
NON AUTORIZO
Ao CEP SALUSTIANO REY EIRAS a un uso pedagóxico das imaxes realizadas en actividades, lectivas,
complementarias e extraescolares organizadas polo centro, destinadas a difusión educativa.
En A Pobra do Caramiñal, a ......... de ....................... de 2018

Asdo:_________________________
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