
AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES I IMATGES 

ALUMNES FIRST CLASS IDIOMES I FORMACIÓ. CURS 21-22 

 

Maria Consolación Rodas Saporta - 39867302E - FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ disposarà d'un espai publicitari 

en format físic o web, on informarà i farà difusió de les seves activitats. Es podran publicar imatges en què 

apareguin individualment o en grup, persones físiques, vinculades de qualsevol manera a aquesta empresa 

esmentada anteriorment, realitzant les seves activitats pròpies. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut 

en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ d'acord amb la Llei Orgànica 

3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i de el Reglament Europeu RGPD 

679/2016, demana el consentiment exprés als possibles afectats per poder publicar fotografies en què apareguin les 

seves imatges en què aquests siguin clarament identificables. 

En compliment de Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i de 

el Reglament Europeu RGPD 679/2016 l'informem que la imatge està sent objecte de tractament per part de Maria 

Consolación Rodas Saporta - 39867302E - FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ, amb la finalitat de publicar imatges en 

què apareguin individualment o en grup, persones físiques, vinculades de qualsevol manera a aquesta empresa 

esmentada anteriorment, realitzant les seves activitats pròpies. La base jurídica del tractament és el compliment de 

la legislació vigent. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades. Per exercitar els seus drets 

pot dirigir-se a SANT ELIES, 34 - (43201) REUS, o bé per email a firstclass.idiomes.formacio@gmail.com, per tal 

d'exercir els seus drets d'accés, rectificació , supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les 

dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: "Drets Llei Protecció de 

dades", i adjuntant fotocòpia del seu DNI. 

PER AQUEST MOTIU: 

 SÍ autoritzo expressament en el meu propi nom o com tutor legal de l’alumne, a Maria Consolación Rodas 

Saporta - 39867302E - FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ que la imatge pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats organitzades per Maria Consolación Rodas Saporta - 39867302E - FIRST CLASS 

IDIOMES i FORMACIÓ i publicades en format físic, xarxes socials, el seu lloc web o en qualsevol altre mitjà de 

comunicació i difusió electrònic conegut en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur i per a 

qualsevol aplicació, i en mitjans de paper coneguts fins ara com ara diaris, revistes, díptics, cartells, etc., 

sempre que es respecti la finalitat d'aquesta autorització. Maria Consolación Rodas Saporta - 39867302E - 

FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ es compromet a no cedir aquestes imatges per a cap altra finalitat ni a 

tractar-les amb finalitat diferent a l'autoritzada en aquest document. 
 

 NO autoritzo al centre a la publicació d’imatges de l’alumne/a. 

 

Amb la signatura del present document, el sotasignat (o representat legal) es considera informat i 

otorga el seu consentiment per al tractament esmentat.  

   Nom i cognoms de l’alumne/a:  

   DNI de l’alumne/a: 

   Nom del tutor o representant legal (en el cas d’alumnes menors d’edat): 

   DNI del tutor o representant legal (en el cas d’alumnes menors d’edat): 

                                                                                

Signatura, 


