
 

"Les dades seran incloses en un fitxer per la finalitat indicada d’acord amb la llei orgànica 15/1999 de Protecció 
de Dades  Personals. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la secretaria de 
l’AMPA o a ampaescolaargentona@gmail.com" 

 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Argentona 

ampaescolaargentona@gmail.com 
 

 

 
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter 
personal i material elaborat pels participants en les iniciatives i activitats 
organitzades o gestionades per l’AMPA de l’Escola Argentona. 
 
L’AMPA de l’Escola Argentona compta amb la següent presència a Internet: 
 

• Un Blog  http://ampaescolaargentona.wordpress.com 
• Una pàgina a Facebook https://www.facebook.com/ampaescolaargentona 
• Un usuari a Twitter http://twitter.com/AMPAEArgentona 

A través d’aquests espais i usuaris, l’AMPA de l’Escola Argentona fa difusió de les 
iniciatives i activitats (incloent les extraescolars) que organitza o gestiona relacionades 
tant amb l’escola com amb la pròpia associació de mares i pares. 
 
En aquests espais web (Blog, Pàgina de Facebook i Usuari de Twitter) es poden publicar 
imatges o vídeos en que apareguin, individualment o en grup, alumnes participants en 
les iniciatives i activitats esmentades, així com els seus respectius mares, pares o 
tutors/res legals. 
 
Atès que 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 del 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA de l’Escola 
Argentona demana als pares, mares o els tutors/res dels alumnes de l’Escola Argentona 
el consentiment legal per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin o intervinguin 
i siguin clarament identificables tant ells mateixos com els alumnes de l’escola. 
 
Dades del menor i dels pares, mares o tutor/res: 
 

Nom i cognoms del menor: .......................................................................... 

Nom i cognoms del menor (2):...................................................................... 

Nom i cognoms del menor (3):...................................................................... 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/tutora legal del menor:.............................. 

................................................................................................................. 

DNI/NIE/Passaport:...................................................................................... 

Autoritzo: 
Que tant la meva imatge com la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies 
i vídeos corresponents a les iniciatives i activitats relacionades tant amb l’escola com 
amb la pròpia AMPA i publicades en el Blog, Pàgina de Facebook i/o Usuari de Twitter de 
l’AMPA, així com a qualsevol publicació en format paper que l’AMPA pugui emprar de 
forma complementària a la seva activitat en internet. 
 
SI                 NO                        
 
Signat:                                                                Argentona,     de         de 


