
 

Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter 
personal i de material que elaboren (menors d'edat) per part de l’AFA 
 

L’AFA de l’Escola La Maquinista disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos pàgina web, blogs, el butlletí setmanal, 
Twitter, Flickr i Vimeo, on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars que desenvolupen 
els alumnes del centre. El butlletí setmanal pot contenir material de l’Escola la Maquinista, com el Full informatiu que s’edita cada 
mes. 

És amb aquesta finalitat que l’AFA pretén en aquests espais publicar imatges i vídeos –enregistrats pels docents del centre i/o 
pels membres de les diferents comissions de l’AFA– en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades.  

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en 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, junt amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, l’AFA demana el consentiment als pares, 
mares o tutors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.  

Per a l’edició de materials en espais de difusió de l’AFA (web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr, Vimeo) cal la corresponent cessió del 
dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixin la pàtria potestat en el cas de minoria d’edat, 
sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha 
d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat. 

Les  comunicacions  entre  l’AFA  Escola  La  Maquinista  i  tota  la  comunicat  educativa,  pares,  mares  i/o  tutors  es  realitzen 
principalment mitjançant correu electrònic, a través del butlletí i altres comunicacions, donat que és una eina útil i dinàmica. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

 

     
Nom/s i cognoms de l’alumne/a  Data de Naixement Curs 
 
 
    
Nom i cognoms de la mare, pare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 1 
 
 
    
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a Correu electrònic 2 
 
 

Autoritzo 

• Que la imatge i veu del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per l’AFA 
i l’Escola La Maquinista i publicades en els espais de difusió com la pàgina web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr i Vimeo.  

• Que el material elaborat pel meu/va fill/a pugi ser publicat en els espais de difusió descrits. 

• Que en la pàgina web, blogs, butlletí, Twitter, Flickr i Vimeo editats per l’AFA hi pugui constar el nom de l’alumne/a. 

 SI NO 

• Que es tractin les dades que voluntàriament cedeixo (noms i cognoms, correu electrònic, data de naixement, curs), limitant 
la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les  funcions legítimes de l’AFA, i que 
aquestes dades no seran cedides a tercers sense un nou consentiment concret i explícit. 

 SI NO 

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/s o alumna/es 

 

 

 

    
Lloc Data 

AFA ESCOLA LA MAQUINISTA 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, les vostres 
dades seran incorporades al registre privat de dades que l’AFA disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. 
L’òrgan responsable del fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és la mateixa Associació de Famílies d’Alumnes, que garanteix l’exercici dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit adreçat a l’AFA Escola La Maquinista, a l’adreça C/ Sao 
Paulo n° 1, 08030 de Barcelona, o un correu adreçat a: afa@escolalamaquinista.cat. 
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