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AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

La Formigueta disposa d'un espai Web a internet (laformigueta.cat) on informa i fa
difusió de les seves activitats escolars del centre, així com també de l'aplicació de
telefonia mòbil, a nivell del grup intern pels tots els pares, anomenat La Formigueta
(whatsApp).

En el web hi ha un espai d’accés exclusiu per a les famílies on es publiquen
periòdicament fotografies de les activitats del centre. En el grup de WhatsApp, a més
d’informació rellevant, es publiquen imatges en les quals apareixen individualment o
en grup, els alumnes realitzant les diferents activitats.

Atès que el dret a la imatge dels menors d’edat es troba regulat per l'article 18.1 de la
Constitució española; 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; per la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor; pel Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, se sol·licita el consentiment dels tutors dels
menors per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les
imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats que li són
pròpies

SI
NO
En/Na _________________________________________ com a pare/mare/tutor legal,
autoritzo que la imatge del meu fill/a _______________________________________,
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars organitzades pel
centre i publicades al Web o a l'aplicació de telefonia mòbil del WhatsApp de la
guarderia La Formigueta.

Signatura,

Sitges, a ______ de ___________ de ________

