CONSENTIMENT INFORMAT PEL TRACTAMENT D’IMATGES
Qui serà el
responsable del
tractament de les
imatges?
Amb quina finalitat es
tractaran les imatges?

Quant temps es
conservaran les
imatges?
Quina base
legitimadora té
l’AMPA per tractar
aquestes imatges?
Aquestes imatges es
comunicaran a
tercers?
Quins drets tenen els
interessats?

AMPA CEIP Creu Alta
c/ Pi i Margall, 24 – 08208 Sabadell (Barcelona)
creualtaampa@gmail.com
Les imatges es captaran durant l’activitat _______________________ i publicaran
a la pàgina Web de l’AMPA (www.amapacreualta.cat) amb la finalitat de
promocionar, difondre i informar a tercers del desenvolupament de l’activitat.
L’AMPA conservarà les imatges a la pàgina Web per un període de 2 anys.

La base legitimadora para tractar aquestes dades es el consentiment prestat per
mitjà d’aquest document, de forma específica, informada, lliure i inequívoca.
No, les imatges no es comunicaran a terceres entitats.
Qualsevol interessat té els següents drets:
• Dret d’accés, si vol confirmar que l’AMPA està tractant les seves imatges
captades durant l’activitat i, en cas afirmatiu, obtenir una còpia d’aquestes
imatges i ésser informat sobre el tractament que s’està fent.
• Dret de supressió, si vol sol·licitar l’eliminació de les seves imatges per retirada
del seu consentiment.
• Dret d’oposició, si vol oposar-se al tractament de les seves dades per motius
relacionats a la seva situació personal.
• Dret a la limitació del tractament, si vol sol·licitar la suspensió del tractament
mentre es resol una controvèrsia relacionada amb la licitud del tractament.
Per a l’exercici d’aquests drets, els interessats es poden adreçar a l’AMPA a través
del correu electrònic creualtaampa@gmail.com, indicant la identitat del sol·licitant
i el dret o drets que vol exercir. En cas que aquests drets no siguin respectats o
atesos correctament, també es podran adreçar-se a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD) per sol·licitar-ne la tutela corresponent:
www.agpd.com.

D’acord amb el Reglament (EU) 679/2016 General de Protecció de Dades (RGPD), declaro que he rebut i
comprenc la informació continguda en aquest document, en virtut de la qual presto el meu consentiment
pel tractament de la meva imatge, dins els termes establerts.
Signatura

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal (si és menor d’edat):
DNI:
Data:

