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ANNEX 12  
Model de clàusula de protecció de dades. D’acord amb el que disposa 
l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades i l’article 12 del  
Reial decret 1720/2007, ………………………………………………………, amb 
DNI o passaport ……........………., autoritz que les meves dades (del meu 
fill/filla, si és el cas) de caràcter personal, facilitades en el procés de 
matriculació, siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, amb domicili al carrer d'Alfons el 
Magnànim, 29, Palma. La finalitat d’aquest tractament és dur a terme les 
gestions que siguin necessàries, relacionades amb la funció educativa. També 
declar que he estat informat que, en qualsevol moment, podré exercir els drets 
reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, adreçant-me per escrit a la Direcció General de Planificació, Inspecció 
i Infraestructures Educatives mitjançant el Registre de la Conselleria, 
identificant-me convenientment (Ref. Protecció de Dades).  
 
(Data, lloc i signatura)  
 
 

ANNEX 13  

Model d’autorització d’ús de les imatges de l’alumn at. El CEPA Francesc 
de Borja Moll disposa a Internet d’una pàgina web i d’una revista, on informa de 
les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En 
aquesta pàgina web i en la revista, s’hi poden publicar imatges en les quals, 
individualment o en grup, hi apareguin alumnes mentre realitzen les 
esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en 
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 de l’alumnat (als pares, mares o tutors 
legals, si és el cas) per a poder publicar fotografies on, i on sigui clarament 
identificable. 

 ……………………………………………......…………, amb DNI o passaport 
……........………., autoritz que la meva imatge (del meu fill/filla, si és el cas) 
...................................................................…., pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del centre, a filmacions 
destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit 
educatiu.  

(Data, lloc i signatura) 


