
 
 

 
 

 

 

Rambla Balmes, 15 – 21   І    08100  Mollet del Vallès (Barcelona)    І    Tel   93 570 68 88    І    www.lestonnacmollet.org 

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ I ÚS D’IMATGES 

Nom i cognoms alumne/a: _______________________________________________ Curs ________ 

El Col·legi disposa d’un espai web, així com de perfils a les xarxes socials i altres mitjans, on s’informa de les activitats 

escolars lectives, complementàries i extraescolars.  

L’ Orde de la Companyia de Maria Nostra Senyora, té la titularitat de col·legis com el nostre, per gran part de la 

geografia espanyola i del món. Disposa de 86 centres distribuïts en 26 països on, a més d’educar els nens i les nenes, 

realitzen l’acció pastoral ajudant als qui més ho necessiten.  

L’Orde també disposa de pàgines web i perfils en xarxes socials on anuncia al món les seves activitats, objectius i 

esperances. 

En tots aquests espais poden ser publicades imatges on hi aparegui el seu fill/a, individualment o en grup, realitzant 

alguna activitat. Les realitzades pel Col·legi es publicaran únicament a les pàgines web o xarxes pròpies i l’Odre publicarà 

en tots els centres que té repartits pel món (1) 

Per la seva tranquil·litat, l’informem que en les xarxes socials mai identificarem cap alumne ni l’etiquetarem. 

Amb motiu de complir amb la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 

a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per publicar fotografies, vídeos o qualsevol altre tipus de suport on el 

seu fill/a sigui identificable en els següents mitjans de comunicació: web, xarxes socials, blogs, etc... o els que puguin 

sorgir en un futur. 

SÍ NO PUBLICACIÓ EN SITES I XARXES DEL COL·LEGI LESTONNAC DE MOLLET 

           Autoritzo la publicació d’ imatges del meu fill/a. 
 

SÍ NO  PUBLICACIÓ EN SITES I XARXES DE L’ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA 

          Autoritzo la publicació d’ imatges del meu fill/a. 

(1) Si desitja veure la relació de països on opera l’Orde de la Companyia de Maria i on podrien aparèixer imatges del 
seu fill/a, entri a la pàgina web: https://lestonnac-odn.org 

També publiquem fotografies a la nostra Intranet, a la que només hi tenen accés les famílies, i hi ha fotografies, com la 

orla, fotografies de funcions, etc. que s’entreguen també a totes les famílies. Si NO ha consentit la publicació d’imatges a 

les xarxes i a la web, li preguem que autoritzi aquesta publicació i el lliurament d’aquestes imatges:  

SÍ NO PUBLICACIÓ I/ O ENTREGA D’IMATGES A LA RESTA D’ALUMNES 

           Autoritzo la publicació o entrega d’imatges del meu fill/a indicades al punt anterior 

 

 
A Mollet del Vallès,  a ______ de __________________________ de 20 ___ 

 

Nom i cognoms pare o tutor:     Nom i cognoms mare o tutora:  

 
 

 
 
Signatura      Signatura  
DNI: ____________________________________ DNI: ____________________________________ 
 
Firma alumna/e major de 14 anys: __________________________________ 
 
Els informem que les fotografies son considerades dades de caràcter personal i que, per tant, gaudeixen de tots els drets que els hem comunicat en el 
consentiment al tractament de dades.  També l’informem que pot revocar l’autorització a la publicació de les fotografies en el moment que ho desitgi, 
enviant un correu electrònic a: info@lestonnacmollet.org , adjuntant una fotocopia del seu DNI per a una correcta identificació de la sol·licitud. Les 
publicacions realitzades fins a la data seran completament lícites. 

https://lestonnac-odn.org/
mailto:info@lestonnacmollet.org

