R/N: Y0385/Y332

Autorització d’ús d'imatges d’alumnes menors d'edat
La Generalitat de Catalunya disposa d’espais i mitjans de comunicació i difusió, inclosos els espais a Internet, on informa i
divulga les experiències educatives dels centres educatius que integren el Servei d’Educació de Catalunya.
En aquests espais es poden publicar i difondre materials audiovisuals en què apareguin, individualment o en grup, els
alumnes que participen en les experiències esmentades.
El dret de la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa el
Departament d’Educació demana l’autorització als pares, mares o tutors legals per publicar materials audiovisuals on
apareguin els fills i filles, i hi siguin clarament identificables.
Aquesta autorització és de caràcter gratuït i no genera el dret a cap compensació econòmica, actual o futura, per a qui la
subscriu.
Així mateix, amb aquesta autorització se cedeix −de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal o territorial− els
drets d’imatge i veu del/de la menor al Departament d’Educació, exclusivament, per a la fixació i explotació posterior en la
forma i condicions que es preveuen en la legislació vigent, i en especial per exercir dels drets de reproducció, comunicació
pública, transformació i distribució en tota mena de suports, mitjans i sistemes de comunicació.
Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a tercers ni se’n faran usos comercials sense el consentiment
exprés i per escrit dels interessats.

Dades de l'alumne/a i del pare, mare o tutor/a
Nom i cognoms de l’alumne/a
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
Sí

No

• Que la imatge i la veu del meu fill o filla pugui aparèixer en els espais i mitjans de comunicació i difusió d’informació
de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives (en els canals digitals i
impresos de la Generalitat de Catalunya i en els canals de Twitter, Instagram, Facebook, Youtube del Departament
d’Educació i de la Generalitat de Catalunya).
Aquesta autorització serà vigent i en desplegarà els efectes mentre no sigui formalment revocada.
I, perquè consti, signo aquest document.
Informació bàsica sobre protecció de dades: Producció audiovisual.
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives.
Finalitat: Difusió d’experiències educatives.
Legitimació: Consentiment de l’interessat/ada o del/de la representant legal. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment; la
revocació no tindrà efectes retroactius.
Destinataris: Administració educativa i els seus mitjans de difusió. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte si ho preveu una
normativa o si s’ha consentit explícitament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/produccio-audiovisual.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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Lloc i data
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a

Secretaria de Polítiques Educatives

1/1

