
 
 
AUTORITZACIÓ RELATIVA A L’ÚS D’IMATGES I PROTECCIÓ DE DADES 
 

L’escola disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais a Internet, on informa i fa difusió de les 
activitats que porta a terme (concerts i activitats formatives). En aquests espais es poden publicar materials 
audiovisuals en què apareguin, individualment o en grup, els alumnes que participen en les experiències 
esmentades. 
 

Donat que el dret a la pròpia imatge i el dret de la protecció de les dades personals són reconeguts als articles 
18.1 i 18.4 de la Constitució i regulats 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, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 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 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals; la direcció demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per 
publicar els materials audiovisuals en què els seus fills i filles siguin clarament identificables. 
 
Aquesta autorització és de caràcter gratuït i no genera el dret a cap compensació econòmica, actual o futura, 
per a qui la subscriu. 
 

Així mateix, amb aquesta autorització se cedeixen −de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal 
o territorial− els drets d'imatge i veu del o de la menor a l’Escola Municipal de Música i Dansa, exclusivament, 
per a la fixació́  i l'explotació́  posteriors en la manera i les condicions que es preveuen en la legislació́  vigent, i 
en especial per exercir dels drets de reproducció́ , comunicació́  pública, transformació́  i distribució́  en tota 
mena de suports, mitjans i sistemes de comunicació.́ Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a 
tercers ni se'n faran usos comercials sense el consentiment exprés i per escrit de les persones interessades. 
 
Dades de l’alumne i del pare, mare o tutor 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor:          
 
DNI/NIE/Passaport: 

 
 

Amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives, activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars demanem la vostra autorització pel que fa a la imatge i/o veu del seu 

fill/a. 

Autoritzo: 

- Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a moments del 

dia a dia a l’escola, concerts  i festes, organitzades per l’escola i publicades en: 

Pàgina web de l’escola:  Si   □      No  □ 

Xarxes socials com ara facebook, youtube: Si  □   No  □ 

- Revistes o publicacions d’articles en premsa escrita:  Si   □    No □ 

- Televisió:  Si  □      No □ 

- Que la veu del meu fill o filla pugui aparèixer en vídeos corresponents a moments del dia a dia a 

l’escola, concerts  i festes, organitzades per l’escola i publicades en: 

Pàgina web de l’escola:  Si   □   No  □ 

Xarxes socials com ara facebook, youtube: Si  □      No  □ 



 
   
Aquesta autorització serà vigent i en desplegarà els efectes mentre no sigui formalment revocada.  
 
I, perquè consti, signo aquest document. 
 
      
Mollet del Vallès,                         de                             de 20 

 

Signatura pare/mare/tutor/a 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: Producció audiovisual.  
Responsable del tractament: l’Escola Municipal de Música i Dansa. c. Castelao, 2, Mollet del Vallès, 08100. Tel. 
935706851. 
Delegat de protecció de dades:  dprotecciodades@molletvalles.cat  
Finalitat: Difusió d'experiències educatives.  
Legitimació: Consentiment de l'interessat/ada o del/de la representant legal. Podeu revocar el consentiment en 
qualsevol moment; la revocació no tindrà efectes retroactius.  
Destinataris: Espais i mitjans de comunicació i difusió d'informació de l’Escola Municipal de Música i Dansa. Les dades no 
es comunicaran a tercers, excepte si ho preveu una normativa o si s'ha consentit explícitament. 
Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la 
informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/  
Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat 
(https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 
 


