
 

FORMULARI SOBRE L’ÚS DE DADES, 

DE LA VEU I DE LA IMATGE PERSONAL 

I SOBRE LES SORTIDES ESCOLARS 

 

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL, BEGUR             

  

AJUNTAMENT DE BEGUR                             ACTIVITAT REALITZADA AMB EL SUPORT DE:    

                                                                                                     

Nom i cognoms de l’alumne: 

Nom i cognoms de la mare/tutora/guardadora: 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/tutor/guardador: 

DNI: 

 

DADES PERSONALS 

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, la llar d’infants Ses Falugues garanteix la confidencialitat de les 
dades personals facilitades amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació 
que mantenim amb vosaltres i el vostre fill/a. Així mateix, la persona titular de les dades tindrà 
dret a consultar-les, rectificar-les i cancel·lar el consentiment mitjançant un escrit adreçat al 

següent correu electrònic: sesfalugues@begur.cat  

⃝ SÍ ⃝ NO 

Autoritzo expressament el tractament de les nostres dades de caràcter personal per la 

finalitat especificada. 

IMATGE I VEU 

Donat que 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 personal i familiar i a la 
pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment a les mares, pares, 
tutors/es o guardadors/es legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills/es 

clarament identificables. 

⃝ SÍ ⃝ NO 

Autoritzo a utilitzar enregistraments on apareix la imatge i/o la veu del meu fill/a per la 

divulgació de l’activitat educativa que es du a terme a la llar d’infants a través de: 



 

FORMULARI SOBRE L’ÚS DE DADES, 

DE LA VEU I DE LA IMATGE PERSONAL 

I SOBRE LES SORTIDES ESCOLARS 

 

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL, BEGUR             

  

AJUNTAMENT DE BEGUR                             ACTIVITAT REALITZADA AMB EL SUPORT DE:    

                                                                                                     

□ Espais del centre educatiu. 

□ Plataforma Kindertic. 

□ Instagram de la llar. 

 

□ Pàgina web de l’Ajuntament. 

□ Facebook de l’Ajuntament. 

□ Publicacions locals o educatives. 

□ Treballs de practicants. 

 

Cal tenir en compte que la llar d’infants no és responsable de l’ús que les famílies puguin fer 
d’aquests enregistraments ni tampoc dels que es puguin realitzar en una activitat escolar 

oberta a les famílies o al poble. 

SORTIDES 

El projecte educatiu de la llar d’infants Ses Falugues la defineix com una llar oberta al poble i, 
per tant, contempla projectes que impliquen la sortida dels infants del recinte escolar per 

visitar, conèixer i gaudir d’espais i activitats del poble. 

⃝ SÍ ⃝ NO 

Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats escolars que es duen a terme fora 

del recinte de la llar d’infants. 

 

Perquè així consti, 

 

 

  (signatura)    (signatura) 

 

Begur,          de                   de                  . 
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