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AUTORITZACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI 

DE LOIOLA DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I D’IMATGES 

CURS 20___ /20___ 

 

 De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 

de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés 

normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem 

que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per LA 

FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, amb 

la finalitat de la prestació de serveis de formació i manteniment de l'historial 

acadèmic de l'alumne/a, així com per a la gestió administrativa del Centre. 

 

 La informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa específica 

serà tractada pel nostre departament d'orientació psicopedagògica. En alguns casos, 

i sempre amb el consentiment previ dels pares/mares i/o representants legals de 

l'alumne, aquesta informació podrà ser comunicada a professionals externs per 

donar suport al nostre personal. 

 

 Les dades facilitades es conservaran en els nostres arxius històrics de forma 

indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d'estudis aconseguit pels 

alumnes quan ho sol·liciti l'interessat. 

 

 Els destinataris de la informació que tractem són el personal propi del 

responsable del tractament, degudament autoritzat per la Direcció del centre, els 

proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions i les administracions 

públiques en l'àmbit de les seves competències.  

 

 Així mateix, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, 

portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al seu tractament 

dirigint-vos a LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI 

DE LOIOLA, amb domicili a C/ Sagrada Família, 15-21, 08017, Vallvidrera, Barcelona 
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o enviant un correu electrònic a protecciodedades@casasagradafamilia.org 

juntament amb una fotocòpia del vostre DNI o document identificatiu anàleg, 

indicant el tipus de dret que voleu exercir. Igualment teniu dret a retirar el 

consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no 

afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d'aquest. També 

teniu dret a presentar una reclamació, si considereu que el tractament de dades 

personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant de l’Autoritat de control 

(www.aepd.es). 

 

 Marcant la casella corresponent ens doneu el vostre consentiment per enviar-
vos informació comercial periòdica del vostre interès sobre els nostres productes i/o 
serveis a través dels següents mitjans: 
 

(___) Correu electrònic  (___) SMS 
(___) WhatsApp   (___) Correu Ordinari 

 
(___) Marcant aquesta casella NO ens doneu el vostre consentiment per a enviar-
vos informació comercial periòdica del vostre interès sobre els nostres productes i/o 
serveis 
 

 Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, a qui podreu dirigir-
vos per exercir els vostres drets o sol·licitar informació sobre el tractament de les 
vostres dades són les següents: protecciodedades@casasagradafamilia.org 
 
AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE LA IMATGE 

 

 El centre disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web 

(adreça o adreces web), xarxes socials, revistes i/o publicacions, on s'informa i es 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 realitzades en les instal·lacions del centre i fora 

de les mateixes, en activitats contractades amb el nostre centre i sempre amb una 

finalitat clarament educativa i pedagògica. 

 

mailto:protecciodedades@casasagradafamilia.org
http://www.aepd.es/
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 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 us demana l'autorització per publicar fotografies i vídeos on 

aparegui l’alumne/a i estigui clarament identificable. 

 

 En qualsevol moment, podreu revocar el consentiment atorgat amb la 

signatura d'aquest document. 

 

 És per tot això que: 

 

 AUTORITZEU el centre a tractar les dades que voluntàriament cediu, d'acord 

amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) 

relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa legal vigent en 

matèria de protecció de dades, amb la finalitat de complir amb les funcions 

legítimes de l'escola en els àmbits de la institució tant física com virtual, incloent la 

seva plataforma educativa electrònica i les seves eines d'intranet, els seus 

departaments, els col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als 

estaments públics i privats necessaris per aconseguir el compliment dels seus 

objectius. 

 

 Així mateix, AUTORITZEU: 

 1. Que la imatge del menor a qui representeu pugui aparèixer en fotografies i 

filmacions corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre, i realitzades dins i fora de les instal·lacions del 

mateix i publicades en: 

- Pàgines web i xarxes socials del Centre:  (___) Sí     (___) No 

- Revistes o publicacions editades pel centre d'àmbit educatiu:  (___) Sí     (___) No 

- Revistes o publicacions NO editades pel Centre:  (___) Sí     (___) No 
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 2. Que el material elaborat pel menor pugui ser publicat en els espais de 

comunicació (blogs, espais web del Centre i revistes editades pel mateix) amb 

finalitat de desenvolupar l'activitat educativa:  (___) Sí     (___) No 

 

 3. Que en les pàgines web i revistes editades pel Centre constin les inicials del 

menor i el nom del centre:  (___) Sí     (___) No 

 

 4. La publicació d'imatges en el blog escolar de la Llar amb la finalitat 

estrictament educativa i pedagògica en horari lectiu durant la realització de les 

activitats extraescolars:  (___) Sí     (___) No 

 

 Amb la signatura del present document, el signant es considera informat i 

atorga el seu consentiment pel tractament esmentat. 

 

Nom i Cognoms _______________________________________________ 

DNI _____________________________ 

Lloc i data _______________________________________________ 

 

 

 

Signatura _____________________________ 

 


