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AUTORITZACIONS ESCOLARS CEIP MARIA LLUÏSA SERRA
ALUMNE/A:

DADES DEL PARE/TUTOR
Nom i llinatges:

DNI:
Autoritzacions (marcau amb una X la casella del costat)

Autoritz les comunicacions des del centre/conselleria per CORREU ELECTRÒNIC
Autoritz les comunicacions des del centre/conselleria per SMS
Autoritz les comunicacions per part del delegat de classe per MISSATGERIA INSTANTÀNIA
Atès que el dret a la pròpia imatge esta reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del 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 a
poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills i on siguin clarament identificables.
Autorització ús imatge: Autoritz que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer a fotografies corresponents a
activitats 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.
Trasllat al centre de salut: Autoritz el trasllat de l’alumne en qüestió a un centre sanitari amb
l’acompanyament d’un membre del centre educatiu, preferentment de l’equip directiu o tutor corresponent.

DADES DE LA MARE/TUTORA
Nom i llinatges:

DNI:
Autoritzacions (marcau amb una X la casella del costat)

Autoritz les comunicacions des del centre/conselleria per CORREU ELECTRÒNIC
Autoritz les comunicacions des del centre/conselleria per SMS
Autoritz les comunicacions per part del delegat de classe per MISSATGERIA INSTANTÀNIA
Atès que el dret a la pròpia imatge esta reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del 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 a
poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills i on siguin clarament identificables.
Autorització ús imatge: Autoritz que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer a fotografies corresponents a
activitats 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.
Trasllat al centre de salut: Autoritz el trasllat de l’alumne en qüestió a un centre sanitari amb
l’acompanyament d’un membre del centre educatiu, preferentment de l’equip directiu o tutor corresponent.
Aquestes autoritzacions tindran vigència mentre l’alumne/a estigui escolaritzat al nostre centre o fins que el pare, mare o tutor les
vulgui rectificar.
Lloc i data:
Signatura del pare/tutor

Signatura de la mare/tutora

Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial Decret 1720/2007, us
informa’m que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular
els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic
enviat a l’adreça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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AUTORIZACIONES ESCOLARES CEIP MARIA LLUÏSA SERRA
ALUMNO/A:

DATOS DEL PADRE/TUTOR
Nombre y apellidos:
DNI:
Autorizaciones (marcar con una X la casilla correspondiente)
Autorizo las comunicaciones des del centro/conselleria por CORREO ELECTRÓNICO
Autorizo las comunicaciones des del centro/conselleria por SMS
Autorizo las comunicaciones por parte del delegado de clase por MENSAJERÍA INSTANTÀNEA
Dado que el derecho a 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, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar fotografías donde aparezcan vuestros hijos y donde sean claramente identificables.
Autorización uso imagen: Autorizo que la imagen del alumno/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro y publicadas en la página web
del centro, en filmaciones destinadas a difusión pública no comercial o en las revistas o publicaciones de
ámbito educativo.
Traslado al centro de salud: Autorizo el traslado del alumno en cuestión a un centro sanitario con el acompañamiento de un miembro del centro educativo, preferentemente del equipo directivo o tutor correspondiente

DATOS DE LA MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos:
DNI:
Autorizaciones (marcar con una X la casilla correspondiente)
Autorizo las comunicaciones des del centro/conselleria por CORREO ELECTRÓNICO
Autorizo las comunicaciones des del centro/conselleria por SMS
Autorizo las comunicaciones por parte del delegado de clase por MENSAJERÍA INSTANTÀNEA
Dado que el derecho a 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, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar fotografías donde aparezcan vuestros hijos y donde sean claramente identificables.
Autorización uso imagen: Autorizo que la imagen del alumno/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro y publicadas en la página web
del centro, en filmaciones destinadas a difusión pública no comercial o en las revistas o publicaciones de
ámbito educativo.
Traslado al centro de salud: Autorizo el traslado del alumno en cuestión a un centro sanitario con el acompañamiento de un miembro del centro educativo, preferentemente del equipo directivo o tutor correspondiente
Estas autorizaciones tendrán vigencia mientras el alumno/a esté escolarizado en el centro o hasta que el padre, madre o tutor las
quiera rectificar.
Lugar y fecha:
Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora

Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial Decret 1720/2007, us
informa’m que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular
els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic
enviat a l’adreça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

