COL·LEGI PÚBLIC SON JUNY (Codi: 07004862)
PASSEIG JOAN MAS I MATAS, S/N 07240 - SANT JOAN
TFON./FAX971526251 E-MAIL: ceipsonjuny@educacio.caib.es
www.escolasonjuny.cat

AUTORITZACIÓ DE L'US DE LES IMATGES DE L'ALUMNAT
Al C. P. Son Juny, aprofitant els avantatges que ofereixen les noves tecnologies, enregistram
algunes de les activitats lectives, complementàries o extraescolars que realitzam en format
fotogràfic o de vídeo a on apareixen les imatges dels infants. Aquestes imatges s'utilitzen únicament
per a ús didàctic o divulgatiu de caràcter no comercial: treball a l'aula a partir de fotografies
d'activitats realitzades, revista escolar, full informatiu, àlbum recopilatori, pàgina web, publicacions
locals o comarcals...
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en 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, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder
publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables.
El Sr/ la Sra .....................................................................................................................................
amb DNI/passaport/targeta de residència nº .............................................................................,




AUTORITZ

NO AUTORITZ
que la imatge del meu fill/filla .........................................................................................................
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del centre, a filmacions
destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d'àmbit educatiu.
Sant Joan, ........................ de/d' ............................................... de 20.......

Signatura del pare/mare/tutor legal

AUTORITZACIÓ ENVIAMENT SMS I CORREU ELECTRÒNIC
NOM DE L'ALUMNE:............................................................................................................
PARE:........................................................................................................................................
AUTORITZA al Centre a enviar-li missatges a través dels següents mitjans de comunicació:
SMS TELÈFON MÒBIL: ..................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ................................................................................
NO AUTORITZA
MARE:........................................................................................................................................
AUTORITZA al Centre a enviar-li missatges a través dels següents mitjans de comunicació:
SMS TELÈFON MÒBIL: .................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ...............................................................................
NO AUTORITZA
Sant Joan, ..........de...................................de 20....
Signatures:
Pare
Mare

Pel vostre interès: Adreça de la nostra escola: www.escolasonjuny.cat

