
 

3. DRETS D´IMATGE CASAL D´ESTIU 2020 
 
 

 
Dades de l’inscrit 

Nom i cognoms________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dades generals del pare/mare, tutor/a legal 

Nom i cognoms del pare/mare, tutor/a legal de l’inscrit______________________________________ 

DNI/NIE, passaport del pare/mare, tutor/a legal de l’alumne__________________________________ 

De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, 
l’informem que les seves dades i les del seu fill/a seran tractades per: JESÚS-MARÍA BADALONA  amb 
R0800857E i domicili al C/ Lepant, 3 -08917-  Badalona.   

Que vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit al mail dpd@extradat.es. 

Amb la finalitat de poder desenvolupar correctament la gestió, reserva i inscripció al casal d’estiu que organitza 
JESÚS-MARÍA BADALONA per la temporada 2019, serà necessari el tractament de dades identificatives i, en cas 
de ser necessari, el tractament de dades de salut del menor inscrit.  

Les seves dades i les del seu fill/a seran cedides: 

 ________________________________ amb CIF ____________________ i domicili a 
__________________________, empresa externa que s’encarrega de la gestió del casal a les instal·lacions 
del centre educatiu  JESÚS-MARÍA BADALONA. 

Al centre, existeixen càmeres de seguretat amb captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i 
béns. Aquestes imatges es conservaran per un període de 30 dies. Les esmentades imatges podran ser cedides 
a les forces i cossos de seguretat de l’estat o als òrgans judicials pertinents, en el cas d’infracció o delicte, 
sempre per imperatiu legal. 

En el cas de cedir-nos dades de terceres persones, (avis, àvies o persones autoritzades a la recollida dels nens al 
casal d’estiu, deuran comunicar-los tota la informació que consta al present document.  

JESÚS-MARÍA BADALONA l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, 
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que JESÚS-MARÍA BADALONA es compromet a 
adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats i que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà 
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i  

 

oposició, dirigint la seva petició a l’adreça fiscal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic 
secretaria@jm-badalona.com. En aquest sentit en tot moment disposarà del dret  a revocar el consentiment 
prestat mitjançant la present clàusula. 

L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri 
oportuna. 



 
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 l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu fill/a, tutelat/da, obtingudes durant la 
seva participació en les activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars organitzades pel centre, a 
la pàgina web, xarxes socials ....Facebook, Instagram, Youtube., revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de 
premsa de la JESÚS-MARÍA BADALONA, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o 
de naturalesa anàloga.  

L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment pel pare/mare o tutor/a. 

 

□ Autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a o tutelat/da. 

□ No autoritzo la publicació de les imatges del meu fill/a o tutelat/da. 
 

 

A partir de la signatura del present document, vostè atorga el consentiment explícit pel tractament de les 
dades identificatives, per poder complir amb la finalitat anteriorment esmentada. 

 

A Badalona, a ____ de __________________del _____ 

 

 

Nom i cognoms: 

DNI: 

 

 

Signatura 

 

 

 


