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Enderezo 
CP - Localidade 

 ..… ...…… .........   FAX ..… .……. .......... 
Correo electrónico 
Páxina web 

Autorización para o  
tratamento da imaxe do alumnado 

 

Entre as proteccións que lle proporciona ao alumnado menor de 18 anos a normativa vixente1 figura a da 
propia imaxe, que non pode ser empregada sen o permiso expreso do pai, da nai ou de quen exerza a súa 
titoría legal. Por este motivo, cómpre solicitar a oportuna autorización, tal e como se expresa deseguido: 

 

Don/Dona .......................................................................... , con DNI/NIE número ....................... , e con 
enderezo en  (rúa, número, andar, código postal, localidade e provincia) .......................................................... 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................... , como pai/nai/titor ou titora legal do/a 
alumno/a ........................................................................................................... 

 

AUTORIZA o (indicar o nome do centro) ..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................  

para que a imaxe do seu fillo ou da súa filla poida aparecer no material gráfico e audiovisual que se di-
funda desde o centro escolar a través dos recursos educativos en liña, páxinas web, revistas e outras pu-
blicacións deste. 

Os recursos educativos mencionados son de carácter universal, gratuíto e aberto, e están suxeitos ex-
clusivamente a un uso educativo e non comercial. As accións, os produtos e as utilidades derivadas da súa 
utilización non poderán, en consecuencia, xerar tipo de lucro ningún. 

Así mesmo, dá o seu consentimento para que, dada a natureza e o obxecto dos recursos educativos a 
que nos estamos a referir e que desenvolven os centros dependentes da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, a imaxe do alumno ou alumna poida ser cedida a terceiros, sempre que a referida 
cesión se axuste ás condicións expresadas no parágrafo anterior. 
 
 

................ ,  ..................... de ............... 
 
 

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

 

                                                 
1 Artigos 8º e 47º da Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia (DOG do 20 de xuño). 


