AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE LA IMATGE EN EL CONCURS
FOTOGRÀFIC I DE VÍDEO
El AMPA del Institut organitza un concurs fotogràfic y de vídeo, i atés que el dret a la
pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i
la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, la
Direcció d'este centre i el AMPA, IES DISTRICTE MARÍTIM, els sol·licita AUTORITZACIÓ
per a poder utilitzar la imatge de les diferents persones que ixen en els treballs exposats
pels alumnes del IES Districte Marítim, tant del concurs fotogràfic com el concurs de
vídeo, a difondre públicament en pàgines gestionades per este centre educatiu o en la
web, que el centre educatiu organitza només amb finalitat educativa i no comercial."
Sr./Sra._________________________amb NIF_____________, com a mare, pare o tutor de
_____________________________________, autoritze la utilització de la seua imatge
En _______________________ a _____ de _____________ de 20__,

Fdo.:___________________________________
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