
AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DE IMAXES DO PERSOAL DO CENTRO1  
CURSO ____/____

Nome e apelidos:_____________________________________________________________

NIF:_____________________

Autorizo  ao  CIFP  Politécnico  de  Santiago,  dependente  da  Consellería  de  Cultura,  Educación,
Formación  Profesional  e  Universidades  e  de  acordo  coas  condicións  e  termos  indicados  a
continuación  a  realizar  a  captación  e  difusión  de  imaxes,  fotografías,  vídeos,  vídeos  con  voz,
material  gráfico,  etc.  (en  diante,  as  imaxes)  do  traballador/a  coa  finalidade  de  promover  as
actividades e eventos festivos, conmemorativos, deportivos ou culturais, organizados polo centro
docente e realizados tanto dentro como fóra deste.

A publicación das imaxes poderase realizar a través das seguintes canles ou medios de difusión da
actividade  do  centro  e  da  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación  Profesional  e
Universidades (sinale cun X se autoriza ou non): 

Páxina web do centro https://politecnicodesantiago.es   SI  [  ]  NON [  ]

Canal Youtube do centro: https://www.youtube.com/channel/UC-SpxlIZhGWXF9G0CiaFWag   SI  [  ]  NON [  ]

Redes sociais:
    • https://www.facebook.com/politecnicodesantiago/ 
    • https://www.instagram.com/politecnicodesantiago/ 

  SI  [  ]  NON [  ]

Documentos ou memorias de actividades, revista do centro, trípticos ou carteis ou montaxes multimedia de 
promoción de actividades.

  SI  [  ]  NON [  ]

Difusión da imaxe da orla e outras recompilacións de fin de grao entre as familias do alumnado do seu curso.   SI  [  ]  NON [  ]

A presente autorización entenderase feita a título gratuíto e as imaxes serán conservadas durante
o tempo necesario  para  a  consecución  das  finalidades indicadas ou  no seu  caso,  en  tanto  as
persoas interesadas non retiren o consentimento outorgado.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia -  Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Finalidades do tratamento Difusión e promoción das actividades indicadas organizadas polo centro CIFP Politécnico de Santiago 

Lexitimación para o 
tratamento

Consentimento outorgado polo/a interesado/a.

Destinatarios dos datos As imaxes poderán ser publicadas, coa mesma finalidade, a través dos medios detallados anteriormente.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, 
oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como retirar o consentimento 
outorgado, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Tamén poderán retirar o consentimento outorgado 
presentando a súa solicitude no propio centro docente. No caso de menores que teñan cumpridos 14 anos 
ou máis, poderán exercitar estes dereitos por si mesmos.

Contacto  delegado/a
protección  de  datos  e
información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

______________, a ____________ de____________ de 20__

Asdo.: O/A interesado

1 Persoal docente e PAS

CIFP Politécnico de Santiago
Avda. de Rosalía de Castro, 133, 15706 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 867 601. Email: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal 
https://politecnicodesantiago.es 
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