
 

  

Se o/a alumno/a é MENOR de idade  

Don/Dona ................................................................................... , con DNI/NIE número ......................., como pai/nai/titor ou titora 

legal do/a alumno/a …….................................................................................................................................... do curso ………………………..  

Se o/a alumno/a é MAIOR de idade  

O/a alumno/a................................................................................................................. , con DNI/NIE número .................................... do 

curso……………………………………………….  

Autorización para o tratamento da imaxe do alumnado  

AUTORIZO o tratamento da imaxe persoal do/a alumno/a antes mencionado en relación coas actividades escolares e 

extraescolares do curso escolar 20___/20___ promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas 

na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista escolar e en medios de comunicación.  

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos 

en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería ..., e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada 

do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores.  

Risque o que corresponda:    SI                         NON    

Ademais das actividades promovidas pola administración educativa ás que se refire os parágrafos anteriores, autorízase 

o tratamento da imaxe para aqueles organismos, empresas , asociacións... que colaboren co instituto na organización e 

desarrollo das actividades.  

Risque o que corresponda:    SI                         NON    

 

Autorización para realizar actividades extraescolares e/ou complementarias  

AUTORIZO a que o/a meu/miña fillo/a poida participar nas actividades tanto complementarias e / ou extraescolares 

que se realicen en horario lectivo, e que se celebren no centro ou na localidade (por exemplo: ir ao Auditorio, visitar o 

Centro de Interpretación da Muralla, ir ao CEAO, ir ao cine…) É dicir, consinto en que saia do centro acompañado do 

profesorado nas actividades que se programen desde o instituto.  

Risque o que corresponda:    SI                         NON    

 

Enfermidades, alerxias, etc  

Informe ao profesorado e/ou dirección do centro se o seu fillo ou a súa filla ten algún tipo de alerxia ou enfermidade 

da que considere que o profesorado deba ter constancia, para que saiba como actuar ante unha situación previsible.  

Para telo en conta nas actividades extraescolares, indique en observacións o que estime oportuno.  

Observacións: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidadede revogación deste consentimiento en calquera 

momento.             

                      Lugo ,  ...........de ………….......... de ...............  

  

 

  Asdo.: ........................................................  

 
“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados 
quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 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 Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio 
administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.”  

  

  

  


