AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE

Nom i cognoms Mare o tutora

DNI/NIE:

Nom i cognoms Pare o tutor

DNI/NIE:

Nom i cognoms dels fills:
1.
2.
3.
4.

AUTORITZO :
1. Que la imatge del meu fill o filla, i nosaltres, els seus tutors, i/o la nostra veu pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’AMPA del centre i
realitzades dins o fora de les seves instal·lacions, publicades en (marqui amb una creu totes les caselles que
correspongui):
- Diferents espais dins les instal·lacions del centre, com són les aules, passadissos, sales d’usos múltiples, etc., on es trobin
✔
panells informatius, plafons o mitjans similars
SÍ / NO
✔
- Webs i blocs del centre, accessibles a través de la URL www.elcarmemollerussa.org
SÍ / NO
✔ SÍ / NO
- Xarxes socials (facebook, Youtube, twiter, Instagram, Picassa, Vimeo) que gestiona
- Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, digitals o en paper, editades per l’AMPA del centre ✔ SÍ / NO
- Revistes o publicacions no editades per l’AMPA del centre, com poden ser diaris o revistes d’àmbit local o nacional, o
✔ SÍ / NO
altres mitjans de comunicació com són la ràdio o la televisió
2. Que els treballs i el material en general elaborat pel meu fill o filla i els nostres, com a tutors, puguin ser publicat en els
espais referits en l’apartat anterior amb la finalitat de desenvolupar i donar a conèixer l’activitat de l’AMPA.
✔ SÍ / NO

3. Que en els espais referits en l’apartat anterior hi consti el nom i els cognoms de l’alumne o alumna, l’edat o curs que
✔ SÍ / NO
imparteix i el nom del centre.
El consentiment a la publicació de les imatges i altres dades referides a l’alumne 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.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Es fa constar que les dades recollides s’utilitzaran amb la finalitat de incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en
els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat. El responsable del tractament de les dades obtingudes és l’AMPA de l’escola
Vedruna el Carme de Mollerussa i la seva obtenció es basa en el consentiment de l’interessat o el seu representant legal, el qual podrà
ser revocat en qualsevol moment. Les dades obtingudes es podran destinar a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc.,
Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. En qualsevol moment podeu accedir a les dades
facilitades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del
Responsable del Tractament. Per més informació en aquesta matèria podeu enviar-nos un correu a ampa@vedrunamollerussa.cat.

RECOLLIDA DE DADES DELS ASSOCIATS DE L’AMPA DE L’ESCOLA VEDRUNA DE
MOLLERUSSA
L’AMPA és l'associació dels pares i mares de la nostra Escola i les seves funcions són entre altres:
●
●
●
●
●

Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
Ser la veu dels pares i mares davant de les administracions públiques.
Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills i de la societat en general
i de l'educativa en particular.
Organitzar activitats de lleure i extraescolars
Organitzar activitats formatives (xerrades, escola de pares i mares, cursos) i activitats socioculturals (festes, concerts, fons per la biblioteca,..) que afavoreixin l'educació dels nostres
infants i facilitin el coneixement i la relació entre les famílies.

D'aquí la importància de la nostra participació com a pares i mares en l'AMPA per l'educació del
nostres infants. No és obligatori formar part de l'AMPA, però sí molt recomanable.
Les famílies que en formem part paguem dues quotes de 22€ cada curs. Els socis tenen dret a
decidir i formar part dels òrgans de l'Associació i els diners que es recapten es destinen en benefici
de tots els infants del centre: col·laboració en la contractació d’una mestra nativa, activitats
extraescolars, adquisició de material, excursions entre altres.
Si necessiteu contactar amb l’AMPA de l’escola, ho podeu fer a través del correu electrònic:
ampa@vedrunamollerussa.cat
Per a les gestions encomanades necessitem les següents dades:

Pare o tutor , Nom i cognoms

Mare o tutora , Nom i cognoms

DNI,NIE,PASS

DNI, NIE PASS

Adreça

Adreça

Mòbil

Mòbil

Mail
Num de compte bancari

Mail

Recollida de dades dels associats
El Responsable del Tractament és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Vedruna el Carme de Mollerussa,
amb domicili al Carrer Crist Rei, 5, de Mollerussa (CP 25230) telèfon 973 600 455 i direcció de correu electrònic
ampa@vedrunamollerussa.cat.
La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en gestionar la relació derivada de la condició d’associat
amb l’AMPA (cobrament de quotes, informar d’activitats organitzades i la comunicació entre els associats i amb l’AMPA).
Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal. En
determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis de l’AMPA vinculats amb les activitats
gestionades per l’AMPA, en la seva condició d’encarregats del tractament, sense que en cap cas això impliqui una
transferència a tercers països.
La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és l’execució de la relació contractual contreta entre l’AMPA i
l’associat. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre duri la relació contractual i, posteriorment, pel
temps de prescripció de les accions legals.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant
la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic al Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment
considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de
Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Localitat i data: Mollerussa a
Nom i cognoms Mare o tutora

Signatura

de

del
Nom i cognoms Pare o tutor

Signatura

