AUTORIZACIÓN DE REPORTAXES, FOTOS E VÍDEO
DATOS DA NAI/PAI/TITORA/OR LEGAL:
Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

NIF

Primeiro apelido

Segundo apelido

Data de nacemento

DATOS DA CRIANZA:
Nome

AUTORIZO
NON AUTORIZO

A Escola Infantil de
para que permita a captación de fotografías, a gravación de
imaxes e o rexistro de son daqueles eventos organizados pola Escola Infantil nos que apareza o/a neno/a
antedito/a, ben a título individual ou formando parte dun grupo.
As imaxes e sons destinaranse para:
● A súa valoración por parte do equipo educativo da escola infantil, de cara a avaliación das actividades
desenvoltas e do seguimento evolutivo da crianza.
● A súa difusión polo Consorcio a través de calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso.
● Arquivar, como fondo fotográfico, para a súa utilización en campañas de promoción ou calquera tipo de
documento que se publique a instancias do Consorcio.
Na súa utilización, sempre se manterá a observancia dos dereitos da infancia e en ningún caso, se
desvirtuará o significado, nin tampouco o contexto, no que as imaxes e os sons foron captados.
● A elaboración e entrega dun CD ou formato similar con copias do material multimedia recompilado ao longo
do curso a nais, pais e titores das crianzas. Poderán utilizarse outros medios que se consideren axeitados
sempre que garantan a privacidade no acceso ao material multimedia.
En

a

de

de 20___A/o interesada/o:

_______________________________________

Consonte o disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, do 13 de decembro (BOE do 14 de decembro) os seus datos
persoais serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados o ficheiro do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, coa
denominación: Persoas Usuarias da Rede de Escolas Infantís de Galicia “A Galiña Azul”, e número de rexistro na AEPD: 211208013, e soamente serán
empregados coa finalidade de xestionar a súa solicitude de praza, comunicarse con vostede, ou aprobada a solicitude, nas tarefas administrativas e
educativas relacionadas ca escola. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo a través dun escrito que
presentará no Rexistro Xeral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Amor Ruibal No 30-32, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña)
axuntando unha fotocopia do seu DNI.

