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Ano académico 2021/2022 
AUTORIZACIÓNS 

ALUMNO/A: 

CURSO NO QUE SE MATRICULA: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

SINATURA 

CONSENTIMENTO DO USO DA PROPIA IMAXE 

Risque cunha cruz a opción elixida: 

❑ 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, na revista escolar e en medios de comunicación durante 
o curso escolar 2020/21.
Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais
prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería (contas oficiais do IES
Pintor Colmeiro en Facebook, Twiter e Youtube, respectivamente), e autorizo a posible
transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus
servidores.
Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento
en calquera momento.

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Risque cunha cruz a opción elixida: 

❑  Dou a miña autorización para que o meu fillo/a participe nas actividades extraescolares 

que teñan lugar dentro dos límites territoriais do concello de Silleda. 

❑  Non dou a miña autorización para que o meu fillo/a participe nas actividades 

extraescolares que teñan lugar dentro dos límites territoriais do concello de Silleda. 

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.educación@xunta.es 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
mailto:sxt.cultura.educación@xunta.es

	Check Box1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	sinatura: 


