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Autorización do uso da imaxe do alumnado do Centro
    Alumnado maior de 14 anos

O dereito da propia imaxe está recollido no artigo 18.1 da Constitución e regulado pola lei Orgánica 1/1982,

de 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e a propia imaxe e a Lei

Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal modificada pola Lei

Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

Os titulares dos datos poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación,

polo que cumprimentamos a presente Autorización:

D./Dna.     con NIF n.º   

alumna/o do CMUS Profesional de Santiago de Compostela, AUTORIZO                          ao Centro citado a

que se poida facer fotografías ou vídeos, así como facer uso das imaxes tomadas, no exercicio das súas

función educativas, mediante a súa publicación nos seguintes medios:

• Páxina web: www.conservatoriosantiago.gal

• Canal youtube: Canle Conservatorio Santiago

• Facebook: Páxina Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela

durante as seguinte actividade: 

ACTIVIDADE
(gravación ou retransmisión en directo e obra que se interpreta)

DATA

Santiago de Compostela,    de     de 20 

Asinado
(Alumno/a maior de 14 anos)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais facilitados
quedarán rexistrados  un ficheiro  de  titularidade da Consellería  de Cultura,  Educación  e Ordenación Universitaria  da  Xunta  de Galicia  co obxecto  de xestionar  o  presente
procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso,  rectificación,  cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitado ante a  Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
edificio de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.
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Sí Non

mailto:sxt.cultura.educacion@xunta.es

	Autorización do uso da imaxe do alumnado do Centro

	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 9: 
	Cuadro de texto 10: 
	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Cuadro de texto 9_2: 
	Cuadro de texto 8_2: 
	Cuadro de texto 9_3: 
	Cuadro de texto 8_3: 


