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Autorització relativa als alumnes menors de 18 anys: ús d'imatges, publicació de 
dades de caràcter personal i de material que s'elabori.

Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou Curs 2020-2021

Dades de l'alumne/a i del pare, mare o tutor/a

Cognoms i nom del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a DNI, NIF, NIE, passaport 

El centre disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i 
fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espai es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup,alumnes que fan les 
activitats esmentades.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està 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, per la 
qual cosa la direcció d'aquest centre demana el seu consentiment per a la publicació de fotografies o vídeos on 
apareix la seva imatge que us identifiqui.

Autoritzo: Període de validesa: curs 2020-2021

1. Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars
lectives,complementàries organitzades pel centre i publicades en:

- En webs del centre:

Si  No

- Revistes o publicacions editables pel centre d'àmbit educatiu:

Si  No

- Revistes o publicacions editades per l'Ajuntament:

Si No

Si No

2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes,
on constarà el la identificació del alumne) del mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l'activitat
educativa:

Centre de Formació de Persones 
Adultes del Masnou - CFPAM 

Cognoms i nom de l'alumne/a 

http://www.elmasnou.cat/
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Responsable 
del tractament: 

Ajuntament del Masnou 
Pg. de Prat de la Riba, 1 
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 
ajuntament@elmasnou.cat 

Dades de contacte del 
delegat de Protecció 
de Dades: 

dpd@elmasnou.cat 

Pg. de Prat de la Riba, 1 
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 

Finalitat del 
tractament: 

Gestionar les imatges de les persones matriculades al Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou, activitat 
inclosa dins de l'exercici de les competències d'Educació.

Legitimació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment. 

Destinació: Les vostres dades només seran cedides per obligació legal. 

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, 
limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra 
sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica:
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou 
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Termini de 
conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 

,., 

� Ajuntament 
� del Masnou 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques, 
i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran 
tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable, com segueix: 

Centre de Formació de Persones 
Adultes del Masnou - CFPAM 

Data Signatura de l’alumne/a 
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