AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
L’Ajuntament de Camarles i la Llar d’Infants Municipal “Lo Racó del Petit” disposen d’espais de comunicació i difusió, inclosos els
espais web (portal web i perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram), on s’informa i es fa difusió de les activitats del
centre. Aquestes activitats també inclouen els actes lectius i complementaris. Alguns exemples d’aquest tipus d’activitats serien els
tallers, les activitats musicals, les sortides, etc.
En els espais de comunicació propis de l’Ajuntament de Camarles i de la Llar d’Infants Municipal “Lo Racó del Petit” es poden
publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades anteriorment.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 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, l’Ajuntament de Camarles i la Llar d’Infants
Municipal “Lo Racó del Petit” demanen el consentiment als pares, mares i/o tutors legals per publicar fotografies i/o vídeos on
surtin els seus fills i/o filles que siguin clarament identificables durant la realització d’activitats organitzades pel centre durant el
curs 2021-2022.

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 de l’alumne/a

NIF/NIE/Pas

AUTORITZO (Període de validesa: Curs 2021-2022)
Que les imatges/veu del meu fill o filla pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives i
complementàries organitzades pel centre educatiu i l’Ajuntament de Camarles publicades amb finalitats informatives i de difusió
de dites activitats en:
Autoritzo a:
El portal municipal de l’Ajuntament de Camarles i Llar d’Infants a www.camarles.cat

Sí

No

Xarxes Socials gestionades per l’Ajuntament de Camarles

Sí

No

Recull de fotografies de caràcter intern

Sí

No

Fotografies o imatges enregistrades destinades a donar a conèixer l’activitat de la Llar d’Infants
(presentacions, tríptics informatius, butlletí d’informació municipal BIM, ...)

Sí

No

DATA I SIGNATURA
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a:

Camarles,_________ de ________________ de 20____
En virtut de la normativa de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un
fitxer denominat LLAR INFANTS responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu social al Carrer Vint, nº20, 43894 Camarles (Tarragona). La finalitat
d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i autorització.
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En
qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o
oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a AJUNTAMENT DE CAMARLES. Així mateix també podrà presentar
una reclamació davant l’Autoritat catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@camarles.cat

