
AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE
Informació addicional sobre protecció de dades

Escola Vedruna Palafrugell és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya
Educació. En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és
Responsable del Tractament de les dades dels alumnes del centre. El domicili de la
Fundació és Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 - Vic, tel. +34 933027979 i adreça
electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.

Escola Vedruna Palafrugell amb domicili C/Sant Sebastià, 85 , de Palafrugell (Girona) tel.
972 30 07 39, adreça electrònica vedrunapalafrugell@vedruna.cat i web
http://www.vedrunapalafrugell.org tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la
Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents:
delegatdeprotecciodedades@vedruna.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7,
08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

Les dades del Representat del Delegat de Protecció de Dades en el centre Escola
Vedruna Palafrugell és delegatprotecciodades@vedrunapalafrugell.org , amb domicili a
Carrer Sant Sebastià 85, 17200 Palafrugell (Girona) i telèfon +34 972 30 07 39.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en incorporar les dades
relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper,
de l’entitat així com per la identificació de l’alumne com a titular de la imatge personal
publicada o com autor dels materials publicats en els mateixos mitjans. Així mateix, es
podrà cedir la imatge personal de l’alumne i/o de les dades identificadores sobre l’autoria de
materials a tercers per a la seva publicació en mitjans de caràcter acadèmic o divulgatiu.

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a
Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les
esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que
les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units
d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy
Shield.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o
el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa
constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a
l’adreça del Responsable de Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que
s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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