
CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE O TRATAMENTO DE IMAXES 
DE ALUMNOS E ALUMNAS DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 

MÚSICA DE AS PONTES.
En base ao dereito á propia imaxe recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5  
de maio, sobre o dereito ao honor á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e a Lei Orgánica 3/2018,  
de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais no que respecta ao 
tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, o Conservatorio Profesional de Música das 
Pontes
SOLICITA

o  consentimento aos  pais,  nais  ou  titores  legais  para  poder  publicar  as  imaxes  nas  que  aparezan 
individualmente ou en grupo nas actividades que se relacionan a continuación:

• Actividades escolares diarias de clase.

• Actividades complementarias.

• Actividades extraescolares e viaxes culturais.

• Concertos e audicións,

• Outras actividades do centro nas que participe o alumnado.

Autorizo ao centro a facer uso das imaxes tomadas no exercicio das súas funcións educativas mediante a 
publicación nos seguintes medios:

• Páxina web e redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram e canle de Youtube) do Conservatorio e 

do Concello das Pontes.

• Documentos  informativos  da  actividade  do  centro  (trípticos  informativos,  carteis,  promoción  de 

actividades, etc.).

• Informes, documentos e solicitudes destinados a outras administracións públicas.

• Reportaxes e retransmisións na televisión local.

• Montaxes multimedia.

Asemade, autorizo os profesores comunicarse directamente nun correo electrónico facilitado polo alumno 
para fines pedagóxicos (clases online, Classroom etc....)

Antes de asinar este formulario debe ler a información básica sobre protección de datos que se  
presenta no anexo a este documento.

Don/Dona con DNI 

como pai/nai/titor legal do/a menor 

Ao  Conservatorio  Profesional  de  Música  de  As  Pontes  ao  tratamento  e  difusión  das 
imaxes do meu fillo/a que se mencionan arriba.

En As Pontes de García Rodríguez a   de   de .

AUTORIZO

NON AUTORIZO



(sinatura e nome do pai/nai/titor) (sinatura e nome do pai/nai/titor)



ANEXO

En aras a dar cumprimento á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, INFÓRMASE o seguinte:

Responsable do 
tratamento das imaxes

Concello das Pontes. Parque municipal s/n, 
15320, As Pontes.

Finalidade do 
tratamento

Actividades do Conservatorio 
Profesional de Música das Pontes.

Lexitimación do 
tratamento

Consentimento do interesado. Consentimento dos 
pais/nais/titores legais.

Validez da autorización Indefinida ou ata ser cancelada, 
anulada ou rectificada de forma 

explícita.

Destinatarios (cesións 
ou transferencias)

Non se cederán datos a terceiros 
salvo obriga legal.

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e 
suprimir os datos, así como os 
dereitos citados de seguido.

Os dereitos de acceso, 
retirada, rectificación ou 

supresión poderá exercelos 
a través do Rexistro Xeral 

do Concello ou da súa 
sede electrónica 

(sede.aspontes.org).
A retirada do 

consentimento non afectará 
á licitude do tratamento 

baseado no consentimento 
previo á súa retirada.
Tamén terán dereito a 

reclamar ante a Autoridade 
de Control en materia de 

Protección de Datos 
competente a través da 

páxina www.aepd.es
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