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Autorització d’ús d'imatges de persones majors de 14 anys 

La Generalitat de Catalunya disposa d’espais i mitjans de comunicació i difusió, inclosos els espais a Internet, 
on informa i divulga les experiències educatives dels centres educatius que integren el Servei d’Educació de 
Catalunya.

En aquests espais es poden publicar i difondre materials audiovisuals en què apareguin, individualment o en 
grup, els alumnes que participen en les experiències esmentades.

La difusió d’imatges, de veu i d’altres dades personals implica un risc per al dret a la protecció de dades, per a 
la privacitat i per al dret a la pròpia imatge, ja que se’n pot perdre el control.  

Per tot això, el Departament d'Educació demana autorització per publicar materials audiovisuals on els 
participants siguin clarament identificables i es compromet a fer una publicació curosa d’aquests materials.

Aquesta autorització és de caràcter gratuït i no genera el dret a cap compensació econòmica, actual o futura, 
per a qui la subscriu.

Així mateix, amb aquesta autorització se cedeix −de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal o 
territorial− els drets d’imatge i veu de la persona sotasignada al Departament d’Educació, exclusivament, per 
a la fixació i explotació posterior en la forma i condicions que es preveuen en la legislació vigent, i en especial 
per exercir dels drets de reproducció, comunicació pública, transformació i distribució en tota mena de 
suports, mitjans i sistemes de comunicació.

Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a tercers ni se’n faran usos comercials sense el 
consentiment exprés i per escrit dels interessats.

Dades de la persona que autoritza
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
Que la meva imatge i la veu pugui aparèixer en els espais i mitjans de comunicació i difusió d'informació de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives en els canals i
plataformes següents:

- Canals impresos de la Generalitat de Catalunya
Sí No

- Plataformes d’Internet administrades per la Generalitat de Catalunya (web, intranet):
Sí No

- Plataformes d’Internet no administrades per la Generalitat de Catalunya:
• Twitter Sí No
• Facebook Sí No
• Youtube Sí No

(Podeu retirar-ne el consentiment en qualsevol moment i la revocació no té efectes retroactius.)

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Secretaria de Transformació Educativa.
Finalitat: Difusió d’experiències educatives.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web 
del Departament d'Educació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la 
pàgina web de Departament d’Educació.

Lloc i data

Signatura de la persona que autoritza

Secretaria de Transformació Educativa

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/produccio-audiovisual.html
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