DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’INS Anna Gironella de Mundet disposa a Internet d’un espai Web www.agmundet.es on
s’informa i es fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquesta pàgina web hi podem publicar imatges en les quals apareguin individualment o
en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. També s’hi poden publicar petits
fragments d’obres i treballs de les seves tasques educatives a les aules.
Com que el dret a la seva imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 571982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal, familiar, a la
seva imatge i la llei de propietat intel·lectual. La direcció del centre demana el vostre
consentiment per poder publicar, durant el curs, fotografies, treballs de recerca o petits
fragments de les vostres obres dins de la nostra web.

SÍ. Jo, ..................................................................................... , alumne del curs ....................
......................... ........................................................................ grup..........(A/B o matí/tarda),
autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pell centre docent i
publicades a les seves pàgines web així com filmacions destinades a difusió pública no
comercial, fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
NO. Jo, ................................................................................... , alumne del curs ....................
......................... ........................................................................ grup..........(A/B o matí/tarda), no
autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i
publicades a les seves pàgines web així com filmacions destinades a difusió pública no
comercial, fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Signat:

DNI:
Barcelona, ____ de_____________ de 20___

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i tractades al
fitxer “Alumnos”, de la plataforma de gestió virtusclass-esemtia desenvolupada i mantinguda per Esemtia Grupo Edebé S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Valencia, al tom
9355, llibre 6637, foli 58 secció 8 full V144627, provista de CIF número B65224644, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió de l’alumnat i el seguiment de
l’escolarització en aquest centre. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció de l’Institut Anna Gironella de Mundet, del Consorci d’Educació de Barcelona. Podeu exercir els
drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre (Carrer Olympe de Gouges s/n – Recinte
Mundet, 08035 Barcelona).

C/ Olympe de Gouges s/n
Recinte Mundet - Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona
Tel. 93 428 02 92 / 93 428 22 46 www.agmundet.es

