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AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DELS DRETS D’IMATGE DE L’ALUMNE/A 
 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i també pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals. 

GIROLINGUA, S.L. sol·licita el seu consentiment amb la intenció de que l’alumne pugui aparèixer en les imatges 

fotografiades o gravades corresponents a les activitats organitzades per l’Acadèmia Girolingua i que posteriorment es 

puguin publicar a la pàgina web i/o xarxes socials propietat de l’acadèmia. 

El pare/mare/tutor legal _________________________________________________ amb DNI _______________________, 

expressa la seva (marcar el que correspongui) 

 

  

A que l’alumne/a ___________________________________________________  pugui sortir a les fotografies o vídeos 

realitzats per l’acadèmia durant les activitats organitzades per Girolingua S.L. mitjançant la publicació en els següents 

mitjans: 
 

• Pàgina web corporativa i xarxes socials propietat de l’acadèmia. 

• Muntatges multimèdia per repartir a l’alumnat. 

• Documents informatius de l’activitat del centre, com cartes de serveis, tríptics informatius, cartells 

promocionals d’activitats, etc. 

• Enviament als pares/mares/tutors legals mitjançant correu electrònic. 
 

La present autorització atorga el consentiment exprés en el tractament de les dades personals de l’alumne a favor del 

responsable, sense perjudici dels drets que assisteixen al mateix interessat tal i com es detallen en el document annex1 

a aquesta autorització que podran formular-se amb a través dels models a facilitar pel responsable del tractament. 

  
 

 

 

  

 

1Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al revers d’aquest document. 

 

 

 

Signatura: 

 

 

Girona, a____ de ___________ de 20___. 
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INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

IDENTIFICACIÓ INFORMACIÓ BÀSICA INFORMACIÓ ADDICIONAL 

RESPONSABLE GIROLINGUA, S.L. 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: Girolingua, S.L. 
Direcció Postal: Cr. Enric Claudi Girbal i Nadal, 23 BX 2D GIRONA 17003 
Telèfon: 972 222 569 
E-mail: girolingua@girolingua.cat 

FINALITAT 
 

Publicació d’imatges i/o 

vídeos de l’alumne/a  

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

La publicació de les fotografies o vídeos, realitzats durant les activitats organitzades 
per l’acadèmia, a la pàgina web i xarxes socials de Girolingua S.L., així com realitzar 
muntatges multimèdia per entregar als mateixos alumnes, poder realitzar documents 
informatius i comercials de l’activitat que ofereix l’acadèmia, així també com 
l’enviament de les imatges als pares, mares o tutors legals a través del correu 
electrònic o mitjà similar.  

Quan de temps conservarem les seves dades? 

Les fotografies i els vídeos realitzats es conservaran durant 5 anys a la nostra base de 
dades i en el cas que es publiquin a la pàgina web o xarxes socials, propietat de 
l’acadèmia, les imatges seran visibles durant el termini que les mateixes estiguin 
actives sense perjudici a que l’interessat o representant legal pugui interposar els seus 
drets. 

LEGITIMACIÓ Consentiment de l’interessat 

La lliure determinació de l’interessat com a motiu de legitimació, és a dir, pel seu 
propi consentiment, doncs serà el consentiment del pare/mare/tutor legal, en cas que 
l’alumne/a sigui menor de 14 anys; o bé, pel mateix alumne/a en cas de que aquest 
sigui major de 14 anys. 

DESTINATARIS 

      Les dades personals  
dels interessats no seran 
cedides ni transferides a 
terceres organitzacions. 

S’informa a l’interessat que les seves dades personals no seran cedides ni transferides a 
terceres organitzacions, amb excepció de que la cessió de dades estigui emparada en 
una obligació legal. 

DRETS  

Accés a les dades personals  
 
 
 

Rectificació o supressió 
 
 
 

Limitació del tractament 
 
 
 

Oposar-se al tractament 
 
 
 

Portabilitat de les dades 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Es podran sol·licitar els formularis per exercir els diferents drets de l’interessat a través 
del nostre correu electrònic o demanant-los directament a l’empresa.  
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva 
supressió o dret a l’oblit quan no es vulgui que l’acadèmia continuï utilitzant les dades 
personals de l’interessat. 
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades, que en aquest cas tan sols les conservarem per l’exercici 
o la defensa de reclamacions. 
 
Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats, podran oposar-
se al tractament de les seves dades. El responsable del tractament deixarà de tractar 
les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles 
reclamacions.  
 
S’informa a l’interessat que davant la no contestació o la negativa per exercir els seus 
drets per part del responsable del tractament, dins el termini legal corresponent, 
donarà dret a la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. 


