Associació de Pares i Mares d’Alumnes
Col·legi Verge de la Salut

C. Constitució, 3
Sant Feliu de Llobregat

Consentiment i autorització del dret d’imatge i dades bàsiques
En/Na___________________________________________________ amb
DNI/NIE/Passaport ____________________ com a mare, pare o tutor de
l’alumne/a _______________________________________, conscient que
el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
AUTORITZO I CONSENTO:

☐ SÍ / ☐ NO Que la imatge del meu fill/a, el nom i cognoms, siguin tractades pel

Responsable del tractament la FUNDACIÓ PRIVADA NARCIS JUBANY, escola Verge
de la Salut, per a la publicació a la pàgina web http://www.vergesalut.com/, així com
per a la presentació, difusió, promoció i/o publicitat dels serveis prestats des de
l’entitat, també en els mitjans de comunicació que consideri oportuns, com ara web,
anuari, revistes, premsa, televisió i en els mitjans de difusió pública i/o privada que
estimi necessaris. Aquesta autorització, es fa de manera gratuïta, no té àmbit
geogràfic i comprenc que, en qualsevol moment i sense necessitat de donar cap
explicació, puc revocar el consentiment ara signat.

☐ SÍ / ☐ NO Que la imatge del meu fill/a, el nom i cognoms, siguin tractades a

les xarxes socials de Twitter; companyia pertanyent a Twitter Inc., Facebook i
Instagram; companyies pertanyents a Facebook Inc., a Blogspot i youtube;
companyies de Google, situades a Estats Units d’Amèrica, adherides a Privacy Shield
www.privacyshield.gov

El consentiment a la publicació de les imatges de l’usuari/de la usuària en les xarxes
socials esmentades implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna
d’elles. Pot consultar aquestes polítiques de privacitat a través dels portals d’internet
habilitat per cadascuna d’elles.

☐ SÍ / ☐ NO Que la imatge del meu fill/a, el nom i cognoms, siguin tractades per

la FUNDACIÓ ESCOLES CRISTIANES DE CATALUNYA (FECC) per a la publicació a la
pàgina web http://www.escolacristiana.org/, així com per a la presentació, difusió,
promoció i/o publicitat dels serveis prestats des de l’entitat, també en els mitjans de
comunicació que consideri oportuns, com ara web, anuari, revistes, premsa, televisió
i en els mitjans de difusió pública i/o privada que estimi necessaris. Aquesta
autorització, es fa de manera gratuïta, no té àmbit geogràfic i comprenc que, en
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qualsevol moment i sense necessitat de donar cap explicació, puc revocar el
consentiment ara signat.

Protecció de dades: les seves dades són tractades sota la responsabilitat de la FUNDACIÓ PRIVADA
NARCÍS JUBANY, escola Verge de la Salut. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de
l’interessat. No es preveu cap cessió a tercers, llevat que sigui per obligació legal o que l’interessat hi
presti el consentiment. Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment
i sigui vigent la relació laboral que vincula a ambdues parts així com un cop finalitzada la relació, durant
els terminis necessaris de conservació d’obligat compliment. En tot moment pot revocar el seu
consentiment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets
de limitació i oposició al tractament davant el Delegat de Protecció de a l’adreça situada a c/Constitució
nº3, de Sant Feliu de Llobregat, 08980 (Barcelona) o bé, per correu electrònic a
protecciodades@vergesalut.cat. També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. Podeu consultar la informació addicional a la política de privacitat de la pàgina web
http://www.vergesalut.com/.

Signatura del pare/mare/tutor

Sant Feliu de Llobregat, ________ de ____________________________ de 2021
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