
              L.O. Protecció de dades i Autorització Drets d’Imatge ESO 

 

    

 

Full de LOPD i d’autorització d’activitats, drets 
d’imatge i d’alta de compte de correu electrònic 

 

En/na_________________________________amb DNI____________, pare / mare / 
tutor/a de l’alumne/a______________________________ del curs ________ 
d'___________________ de l'Institut Montilivi, 

 

 

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades personals i 
acadèmiques que ens proporcioni quedaran incorporades al fitxer d’alumnes amb la finalitat de dur a terme 
aquelles gestions acadèmiques i administratives que és derivin i siguin necessàries per al manteniment de la 
relació entre l’alumne i el centre. 

Tanmateix l’informem que les seves dades d’acord amb la legislació vigent seran cedides a aquells ens 
públics1 a qui legalment s’hagin de cedir. 

Així mateix, per la signatura del present document consent de forma expressa que les seves dades de salut 
que siguin estrictament necessàries s’utilitzin per al seguiment acadèmic. 

Aquest document serà vàlid durant tota l’etapa de l’ESO. 

 
Autoritzo el meu fill/ la meva filla a participar en les diferents activitats escolars dintre i fora de 
l'institut. Queden excloses d’aquesta autorització les activitats que es facin fora de Girona, per a les 
quals hi haurà un imprès específic. 

No l’autoritzo. 
 
 

Autoritzo que la imatge o veu del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o gravacions corresponents 
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i 
publicades a: 

 Les pàgines web del centre. 

 Filmacions destinades a difusió pública no comercial. 

 Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

No ho autoritzo. 

 

 
Autoritzo el meu fill/ la meva filla a obrir un compte de correu electrònic en cas que, per motius 
acadèmics, algun professor/a ho sol·liciti. 

No l’autoritzo. 

 

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del corresponent 
escrit dirigit al responsable de fitxer a Secretaria Acadèmica d’acord amb l’establert a la L.O. 15/1999 de 13 
de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Girona, _______ d _____________ de 20 

                                                        La família (pare, mare o tutor/a) 
                                                        (Signatura) 

 

                                                
1 A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, 

d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i l’article 6.2 en relació amb l’article 7.6 i l’article 11.2.f) 
la Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Als Ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, d’acord amb l’article 
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,de28d’abril. 

Als Consells Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador, d’acord amb els articles 6.2 i 11.2.c) de la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 


