
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE IMAXE 
 

 [IMPRESO 3] 

 

De acordo co disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba 

o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica de protección de datos de carácter 

persoal (LOPD 15/1999, do 13 de decembro) e o disposto no Regulamento (UE) 2016/769, 

o IES de Sar, infórmao/a de que: 

 

 1. Os datos persoais aquí recollidos serán incorporados a un ficheiro automatizado, coa 

finalidade de manter e garantir o cumprimento das funcións lexítimas do centro, dos seus 

departamentos, entes colaboradores e institucións conexas, polo que a súa achega é 

obrigatoria.  

2. Os destinatarios da información son todos os departamentos e servizos nos que se 

organiza o centro, así como as instancias oficiais que, amparadas nunha lei, soliciten a 

cesión de datos. 

 3. Os datos achegados por vostede poden ser empregados, ademais, para as seguintes 

finalidades [se desexa non ceder os datos para algunha(s) das actividades marque a(s) 

casiña(s) correspondente(s)]:   

❏ Participación en actividades educativas (visitas culturais, saídas didácticas e 

outros eventos relacionados coa actividade do centro).  

❏ Contrastar coa base de datos da ANPA (Asociación de Nais e Pais do 

Alumnado).   

❏ Cesión do nome, apelido, fotografía e/ou calquera outro dato de carácter 

persoal relacionado coa actividade educativa do/a alumno/a para a súa 

inclusión nas publicacións (revistas, boletíns, etc.) realizadas no colexio 

durante o curso escolar. 

❏ Cesión do nome, apelido e/ou fotografía do/a alumno/a relacionado coa 

actividade educativa para a súa inclusión na páxina web do IES, blogs e 

outros sitios web que administre o Centro (proxectos educativos, 

departamentos, etc.) e/ou na prensa.  

❏ Fotografías e filmacións en vídeo do/a alumno/a con motivo de actividades 

educativas e lúdicas do colexio.  

 

 

Segue no reverso  

 

 

 



 
 

 

En todo momento gozará dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

portabilidade e esquecemento garantidos pola lexislación vixente mediante escrito ao 

enderezo arriba indicado. No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, 

rogamos que nolo comunique debidamente por escrito coa finalidade de mantelos 

actualizados.  

 

Don/dona………………………………………………………………………………………...., con 

DNI............................................., en calidade de pai e nai ou titor/a do/a alumno/a 

.…………………………………………………………………… acepto as condicións expostas 

neste documento mentres o alumno/a estea escolarizado no centro. 

 

Santiago, ……. de…………………… de 20 

 

 

 Sinatura pai/nai/titor 


