Autorització per a la publicació d’ imatges dels nens de
l’extraescolar de màgia

Amb la inclusió de les noves tecnologies com a medi de comunicació i de promoció
de les diferents activitats que realitzen les escoles, i donant que existeix la
possibilitat de que en aquestos puguin aparèixer imatges dels vostres fills durant la
realització de les activitats de màgia, en la què heu apuntat el vostre fill/a.
I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 de la Constitució
i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei 15/1999, de 13 de Desembre , sobre la
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret el dret a preservar la imatge
d’un menor està contemplat en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció
Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de Enjudiciament
Civil.
La direcció d’aquest centre i la nostra empresa demana el consentiment als pares o
tutors legals, per a poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment
o en grup, que amb caràcter pedagògic i de promoció de les activitats que es
realitzen, es puguin realitzar als nens i nenes del centre, en les diferents seqüències
i activitats realitzades a les instal·lacions del centre.
Podeu llegir més sobre aquest tema a la página del departament d’Ensenyament:
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Docum
ents/Proteccio_dades.pdf
Autorització
Jo .................................................................................... amb DNI.....................................

com a pare/mare o tutor/tutora del nen/a..............................................................
...........................................................

AUTORITZO /

NO AUTORITZO

A Crea&Educa i l’organització de les extraescolars a que es faci un ús de caràcter
pedagògic i de promoció de les activitats extraescolars de les imatges
realitzades en activitats relatives a les activitats de màgia corresponents.

A…………., ..........de …….. de …20…..

Signat: Pare/Mare o Tutor/Tutora.

