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Full de cessió de dades de caràcter personal, drets d’imatge i materials 

 

Dades de l’alumne 

 
Nom:                                                              Cognoms:                                                                                                DNI/NIF: 

 

Dades del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne (en cas de minoria d’edat de l’alumne) 

 
Nom:                                                              Cognoms:                                                                                                DNI/NIF: 

 

 
L’EOI Esplugues utilitza mitjans de comunicació per posar-se en contacte amb el seu alumnat pel que fa a informacions de caràcter acadèmic o 

relacionades amb l’activitat i els serveis principals de l’escola i també disposa d’espais d’informació i difusió (pàgina web, xarxes socials) on es 

fa difusió d’activitats i esdeveniments en horari lectiu, extraescolar o complementari vinculats al centre escolar on hi pot aparèixer, 

individualment o en grup, alumnat realitzant activitats docents i/o materials i treballs realitzats per l’alumnat. 
 

 
Dades de caràcter personal 

 

D’acord amb Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 

del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us 

comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer amb finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de l’EOI 

Esplugues, com són l’enviament de comunicacions sobre gestió acadèmica i les difusions informatives de cursos i/o activitats relacionades, i 

que aquestes dades no seran cedides a tercers sense un consentiment concret i explícit. 

❏ Sí, autoritzo la cessió de les dades personals de la persona interessada perquè l’escola es pugui posar en contacte amb ella per a 

        informacions relatives a l’escola, el seu funcionament i la seva oferta i/o informacions acadèmiques. 

❏ NO, no autoritzo la cessió de les dades personals de la persona interessada  en cap cas i, per tant, no dono permís perquè l’ escola es 

posi en contacte. 
 

 
Drets d’imatge 

 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i està regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret 

a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el centre us demana el consentiment per a la publicació de fotografies o 

filmacions on aparegui l’alumne. 

❏ SÍ, autoritzo l’ús de la imatge de la persona interessada per a les finalitats abans indicades, organitzades pel centre docent. 

❏ NO, no autoritzo l’ús de la imatge de la persona interessada per a les finalitats abans indicades, organitzades pel centre docent. 

Nota: En aquest cas, i després que s'avisi que s'efectuarà una foto o enregistrament, és responsabilitat de l’alumne/a no ser present 
en el moment de la seva realització. 

 

 
Drets de publicació de material 

❏  Sí, autoritzo que el material elaborat per la persona interessada pugui ser publicat als espais físics o digitals gestionats per l’escola. 

❏  NO, no autoritzo que el material elaborat per la persona interessada pugui ser publicat als 

espais físics o digitals gestionats per l’escola.
 
 

Lloc:                                         Data: 

Signatura de l’alumne 
o del pare, mare o 

tutor/tutora legal de la 
persona interessada   (en cas 

de menors)
 

 

Aquest document és vàlid fins que la persona interessada en manifesti la seva revocació. En qualsevol cas, podeu exercir el vostre 
dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant un escrit signat amb les vostres dades personals, incloent-t’hi el DNI, adreçat al propietari de la base de dades 
(EOI Esplugues, CIF Q0801049H) a eoiesplugues@xtec.cat 

EOI Esplugues 
Ctra. Laureà Miró,63 (Parc Can Vidalet) 
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 470 50 40 
eoiesplugues@xtec.cat      www.eoiesplugues.com 
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