
 
 

 

COMPROMÍS DRET D’IMATGE 

AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD DE LA DIFUSIÓ D’IMATGES 

DELS INFANTS 

 

En / na (representant legal 1) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________  

En / na (representant legal 2) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________ 

De l’infant _______________________________________________ 

De l’aula / espai __________________________________________ 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la 

Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 

comuniquem als pares, mares i tutors legals dels infants del centre que no està permès realitzar 

fotografies i/o vídeos on apareguin altres infants que no siguin els seus fills en les activitats 

organitzades pel centre (això inclou qualsevol activitat organitzada per la llar dins o fora del recinte 

escolar). 

És responsabilitat dels pares, mares i tutors legals l’acompliment de la normativa citada, així com l’ús 

que es faci d’aquestes fotos i/o vídeos. 

Estic assabentat/da i em comprometo a no realitzar fotografies i/o 

vídeos on apareguin altres infants que no siguin el meu fill/a 

Signatura representant legal 1                                                        Signatura representant legal 2 

 

 

 

 

 La divulgació d’imatges del meu fill/a on sigui clarament identificable 

Si  No  Autoritzo que l’equip educatiu de l’escola faci ús de les fotos per a 

ús intern del centre. Documentació penjada al passadís del centre, presentacions amb base 

powerpoint, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per a revistes o 

publicacions d’àmbit educatiu, fer recull d’imatges per passar a les famílies, jornada de portes 

obertes, etc 

  



 
 

 

Si  No Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars organitzades pel centre i publicades al Facebook de la Llar 

(EBM Els Gallarets). 

Si  No Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars organitzades pel centre i publicades a l‘Instagram de la Llar 

(escolabressolsantpedor) 

Si  No Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars organitzades pel centre i publicades al  Web de la Llar (amb 

contrasenya). (https://elsgallarets.wordpress.com) 

Si  No Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en els espais web, 

facebook, twitter, instagram i la revista on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars de la Cooperativa INCOOP que gestiona l’escola per 

informar dels serveis que gestiona. 

Si  No Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies al Web, 

facebook, twitter, instagram i la revista de l’Ajuntament de Santpedor. 

 

Signatura representant legal 1                                                        Signatura representant legal 2 

 

 

 

Santpedor, a ...... de ....................... de ............. 

 
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament: INCOOP, SCCL (C. Mallorca, 51-53 local 5 interior 08029 Barcelona) 
Finalitat: Tramitació i resolució del procés d’admissió de l’alumne i el seguiment de l’escolarització en aquest centre 
Legitimació: Acord amb l’òrgan competent per a la tramitació d’inscripcions. 
Destinataris: Ajuntament competent, Agència Tributària i proveïdors dels serveis informàtics d’INCOOP, SCCL 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar tota la informació detallada en el full annex amb la matrícula. 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades 

Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

  

  

  

  

  


