
 
AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE CURSO 2022/23 

 

Asinar só na opción correspondente 

 SE O/A ALUMNO/A É MENOR DE 14 ANOS NO MOMENTO DE FORMALIZAR A MATRÍCULA 

D./D.ª_____________________________________ con  DNI/NIE _____________________ proxenitor/a 

D./D.ª_____________________________________ con  DNI/NIE _____________________ proxenitor/a 

do/da alumno/a ______________________________________ matriculado/a no IES Isaac Díaz Pardo 

 AUTORIZO  

 NON AUTORIZO  
 

O tratamento da imaxe do alumno ou alumna en relación coas actividades 
escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e 
autoridades educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, nas 
videoconferencias docentes, na revista escolar e en medios de comunicación 
durante o curso escolar 2022/23. 
 

Así mesmo,  o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas 
virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de 
mensaxería e a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu 
uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 
 

Recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 
consentimento en calquera momento.    

Sinatura proxenitor/a                                                Sinatura proxenitor/a 
 
 

Asdo.:______________________                                    Asdo.:_________________________ 
 

 SE O/A ALUMNO/A TEN 14 ANOS OU MÁIS NO MOMENTO DE FORMALIZAR A MATRÍCULA 

D./D.ª__________________________________________________ con  DNI/NIE ____________________ 

alumno/a matriculado/a no IES Isaac Díaz Pardo 

 AUTORIZO  

 NON AUTORIZO  

O tratamento da imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares 
promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina 
web ou blog do centro ou institucional, nas videoconferencias docentes, na 
revista escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar 2022/23  
 

Así mesmo,  o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas 
virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de 
mensaxería e a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu 
uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 
 

Recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 
consentimento en calquera momento.    

Sinatura alumno/a 
 
 

Asdo.:____________________________ 
 

 
______________, _________de _____________ de 2022 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación. 

 
Finalidades do tratamento 

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información 
e contidos da Carpeta cidadá. 

 
Lexitimación para o tratamento 

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral- proteccion-datos e na 
ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, 
cando corresponda. 

 
Persoas destinatarias dos datos 

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación 
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma 
integral á información relativa a unha materia. 

 
Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información 

 
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos. 

 

http://www.xunta.gal/informacion-xeral-
http://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

