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Autorització relativa a l’ús d’imatges, publicació de dades de  caràcter personal  
 
El centre Disseny Educatiu, S.L  disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on 
informa i fa difusió de les activitats lectives i complementàries.  
 
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 espanyola i està 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 el consentiment per publicar fotografies i vídeos. 
 
Autoritzo 
Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats lectives, complementàries organitzades pel centre 
i publicades en: 
 
Pàgines web del centre   Sí           No 
 
Signatura: 
 
 
 
Legitimació de dades 
 
En nom del centre tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i 
serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats pel centre. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els 
casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si DISSENY EDUCATIU,S.L. estem tractant 
les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la 
seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits  
 
 AUTORITZO Disseny Educatiu, responsable de la base de dades, per a que tracti les dades que voluntàriament li cedeixo 
d’acord amb el que disposa el nou Reglament General de Protecció de Dades a Europa "RGPD"(UE) 2016/679). 
 
 NO AUTORITZO Dis s e ny Educa tiu, a  ofe rir producte s  i s e rve is  re la ciona ts  a mb la  s e va  a ctivita t 
 
Signatura: 
 
 
 
Sabadell,       de                              de 20 
 
 
L’informem que, d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, les seves dades 
seran tractades pel Centre Jaume Viladoms. 
En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals només cal dirigir-se per escrit al centre o enviar un 
correu electrònic a: nopublicidad@jviladoms.cat. 
També l’informem que té el dret de presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos si no veu atesos els seus drets o considera que 
s’han vulnerat els seus drets. 
Per la seva tranquil·litat, l’informem que el centre ha pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei, per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves 
dades. 
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