
 
   
   

 
 

                                                                                                                             
Benvolguts mares i pares:  
 

El Col·legi Diocesà Sagrada Família disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i 

fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar 

imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.    

Atès que el dret a la pròpia imatge és 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, la direcció 

d’aquest centre demana autorització als pares, mares o tutors legals per tal que les imatges dels seus fills i filles 

puguin aparèixer a qualsevol publicació (electrònica, escrita, etc.) del Centre, que el centre gestioni la creació de 

l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’Internet de caràcter educatiu  utilitzats pel Centre; així 

com que el material elaborat pels seus fills i filles pugui ser publicat en els espais de comunicació i puguin constar 

les seves inicials. 
L’EQUIP DIRECTIU 
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, el COL·LEGI DIOCESÀ 

SAGRADA FAMÍLIA, domiciliat a Ctra. d’accés al Seminari, 72, 43500 Tortosa (Tarragona), us informa que, 

mitjançant la signatura d'aquest document, s'autoritza expressament l'ús de la imatge del vostre fill/a amb 

finalitats d’esbarjo i educatives sempre en relació als serveis educatius prestats, i també el seu ús en els mitjans 

de comunicació de l'entitat, inclosa la web i el facebook; que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya 

associats als recursos i serveis d’Internet de caràcter educatiu utilitzats pel Centre; així com que el material 

elaborat pugui ser publicat en els espais de comunicació i puguin constar les seves inicials. 

 

En qualsevol cas, el representant legal de l’alumne podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de la imatge i demés consentiments presentant un escrit en 

l'adreça abans indicada o enviant un email a csagrada@edificiseminari.com 
 

CURS ________________ 
 

En/Na ________________________________________ amb DNI-passaport ____________________, 

Pare/Mare/Representant legal de l’alumne ____________________________________que cursarà __________ 

LLAR / INFANTIL / PRIMÀRIA / ESO / BAT 

Signatura 
 

 
 

………………………… , ……… de …………………….. de 20__ 
 

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA, domiciliat a Ctra. d’accés al Seminari, 72, 43500 Tortosa (Tarragona), us 
informa que les dades facilitades seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, a fi de poder prestar a l’alumne els serveis escolars i de menjador corresponents. 
Mitjançant la signatura d'aquest document, s'autoritza al COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA al tractament de les dades de l’alumne representat per als fins esmentats. En qualsevol cas, el representant legal de 
l’alumne podrà exercir els drets d'accés rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades, presentant un escrit a l'adreça indicada a dalt, o enviant un email a csagrada@edificiseminari.com. 
La prestació dels serveis escolars i de menjador requereixen el tractament de dades personals referents a la salut de l’alumne i al seu entorn de relacions socials i familiars; per això, aquestes dades seran tractades 
amb la màxima diligència i confidencialitat. No s’efectuaran cessions o comunicacions a tercers que no siguin estrictament necessàries per oferir a l’alumne i als seus familiars el servei sol·licitat. 

 

Col·legi Diocesà Sagrada Família 
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 
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