
 
 

 

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 
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➢ 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 Fundació Pere Tarres 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. 

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

aplicació kinder TIC 
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Santpedor, a ...... de ....................... de ............. 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  



 
 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a  Barcelona, c/ Numància, 149 - 

151 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Departament Jurídic, LOPD@peretarres.org 

FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ. . Les dades es faran servir per a 

gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos 

informats de les activitats de la Fundació,  tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a 

millorar el funcionament intern i a instàncies de l’administració pública, es poden fer servir les dades 

per fer estadístiques. 

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT. Consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i 

obligació legal. 

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ. El personal propi del responsable del tractament, quan estigui 

degudament autoritzat per la direcció,  els proveïdors necessaris per complir les obligacions del 

responsable del tractament, les persones o entitats que paguin les despeses que es generin, amb la 

finalitat de facilitar el control de la relació jurídica, i les administracions públiques en l’àmbit de les 

seves competències. 

EXERCICI DE DRETS. Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, 

a limitar el tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra 

informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el 

consentiment que atorgareu quan signeu aquest document dirigint-vos  per escrit al Carrer Numància número 

149-151 de Barcelona o presencialment, facilitant-vos  els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra 

pretensió 

DRET A RECLAMAR. L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest 

document és l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola, Agència  Espanyola de Protecció de 

Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.  

DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES I CREACIÓ DE PERFILS. En general,  no les fem servir.  

EN CAS DE NO  al Responsable del Tractament per a què tracti tota la informació facilitada i la que s’elabori 

posteriorment, en les condicions que consten en el present document. 

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. 
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