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AUTORITZACIÓ PER A  L'ÚS DE LA IMATGE DELS  ALUMNES DEL CEIP "MAX AUB" 
 
El dret de la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal. 
 
Sr/Sra. _________________________________________________ amb NIF nº _______________ i 
 
Sr / Sra.____________________________________________amb NIF n º________________, pares  
 
de l'alumne / a ______________________________________, de _____ anys, que cursa estudis en el 
 
CEIP "Max Aub", AUTORITZEN al Col.legi citat perquè puga fer fotografies o vídeos al seu fill/a 
durant les activitats que es relacionen a continuació i realitzades durant la permanència de l'alumne/a 
en el Centre. 
 

• Activitats escolars ordinàries amb el grup de classe. 
• Activitats complementàries. 
• Activitats extra-curriculars i viatges educatius. 
• Menjador i Transport Escolar. 
• Altres activitats relacionades amb el Centre en les quals intervinga l'alumne / a. 

 
Així mateix, autoritze al Centre a fer ús de les imatges preses, mitjançant la seva publicació en els 
següents mitjans: 
 

• Pàgina / es web del Centre i revistes o publicacions escolars. 
• Muntatges multimèdia. 
• Documents informatius de l'activitat educativa del Centre. 

 
De conformitat amb allò que estableix l'article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades 
de caràcter personal, declare conèixer els drets que m'assisteixen en virtut de la mateixa, i dels quals 
sóc expressament informat/da. 
 

_________________, a _____ de / d' _______________________ de 20___ 
 
                               Signatura del pare                     Signatura de la mare 
 
 
 
 
 
 
 
En qualsevol moment, els pares podem accedir a les imatges per tal d'exercir els nostres drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit dirigit al Director/a. del Centre i 
presentat a la Secretaria. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS/AS DEL C.E.I.P. “MAX AUB” 
 
El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
D./Dª. __________________________________________________ con NIF nº _______________ y  
 
D./Dª. __________________________________________con NIF n.º________________, padres del  
 
alumno/a.  ________________________________________, de _____ años,  que cursa estudios en el  
 
C.E.I.P. “Max Aub”, AUTORIZAN al Colegio citado a que pueda hacer fotografías o vídeos a su 
hijo/a. durante las actividades que se relacionan a continuación y realizadas durante la permanencia 
del alumno en el Centro. 
 

• Actividades escolares ordinarias con el grupo de clase. 
• Actividades complementarias. 
• Actividades extra-curriculares y viajes educativos. 
• Comedor y Transporte Escolar. 
• Otras actividades relacionadas con el Centro en las que intervenga el/la alumno/a. 

 
          Asimismo, autorizo al Centro a hacer uso de las imágenes tomadas mediante su publicación en 
los siguientes medios: 

• Página/s web del Centro y revistas o publicaciones escolares.  
• Montajes multimedia. 
• Documentos informativos de la actividad educativa del Centro. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal, declaro conocer los siguientes derechos que me asisten en virtud de la 
misma, y de los cuales soy expresamente informado/a. 
 
 
                       _________________, a _____ de _______________________ de 20___ 
                                                 
                            Firma del padre                                                Firma de la madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cualquier momento, los padres podemos acceder a las imágenes a fin de ejercer nuestros 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al 
Director/a. del Centro y presentado en la Secretaría del mismo. 


