
 
 
 

AUTORIZACION PARA O USO DA IMAXE PÚBLICA DO ALUMNADO 
 
Dª  Gema Isabel Castro Pico, directora do C.P.I Plurilingüe O Cruce, SOLICITA 
a autorización para poder utilizar e/ou publicar a imaxe do seu fillo/a en 
documentos, fotografías, web escolar, películas e outros recursos educativos 
que o centro educativo publique en relación coas actividades escolares lectivas 
e/ou extraescolares e complementarias, con fins educativos e non comerciales. 
As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en 
consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 
 
D./Dª……………………………………...………….…....con DNI…………………… 
como pai/nai ou titor/a legal (risque o que proceda) 
 
    SI AUTORIZO 
  
    NON AUTORIZO 
 
A que a imaxe do meu fillo/a ………………………………..................................... 
Poida aparecer nas actividades organizadas polo centro educativo, 
exclusivamente con fins educativos. E así asino. 
 
En Cerceda, a    …..   de ……………….   de 2020 
 
 
O/A pai/nai ou titor/a legal 
(Sinatura) 
 

AUTORIZACIÓN PARA VISITAS E SAÍDAS CULTURAIS 
Aut  Autorizo ao meu fillo/a a participar , durante o curso escolar, en todas as saídas e actividades 
 extr extraescolares polo Concello de Cerceda, que organice o Centro para o seu curso ou nivel. 
 

 SI AUTORIZO                  NON AUTORIZO 
 

 
O/A pai/nai ou titor/a legal 
(Sinatura) 
 
 
En Cerceda a            de                      de 2020 
 
En cumplimento da normativa de protección de datos (Regulamento UE 2016/679,do Parlamento Europeo e do 
consello, de 27 d abril de 2016 e da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de Protección de datos Perosais), 
informámoslle que os datos persoais recabados a través do presente formulario serán utilizados polo CPI O Cruce, 
para a xestión , admisión e matriculación no centro. O CPI O cruce comprométese a non utilizar os datos con ningunha 
outra finalidade, así como a proceder á súa cancelación unha vez cumprise cos requisitos legais que sexan de 
aplicación. Mediante a firma do presente formulario vostede autoriza o uso dos datos nos termos indicados e confirma 
a veracidade dos mesmos. Informámoslle sobre a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación, portabilidade e limitación do tratamento dirixíndose a cpi.cruce@edu.xunta.es 
 




