DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER GRAVAR ACTIVITATS DOCENTS
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, així com amb la normativa de protecció de dades vigent,
jo_________________________________ proveït de DNI ____________________ autoritzo a ESCOLA
SALUT I ESPORT, SL (en endavant, EUSES Salt) per tal que pugui realitzar la captació, gravació i
publicació de la meva imatge i la meva veu, durant el curs acadèmic amb la finalitat de rebre la formació
acadèmica necessària i en conseqüència realitzar-ne les avaluacions corresponents, en tots els casos, tant
presencial com a distància. Concretament:
Que la meva imatge i la meva veu, clarament identificables, puguin ser captades, única i exclusivament amb
la finalitat de gravar les activitats acadèmiques (classes presencials, classes on-line, classes a distància,
treballs individuals i en grup, TFG’s) i les activitats avaluables (tant presencial com a distància)
Paral·lelament, autoritzo que les gravacions relatives a les activitats acadèmiques puguin ser publicades en
el moodle d’EUSES Salt per aquelles persones autoritzades.
Aquesta gravació podrà ser utilitzada en cas que l’estudiant vulgui revisar les activitats d’avaluació.
Respecte als treballs individuals i grupals, projectes i les activitats avaluables, un cop tancada l’avaluació i
transcorregut el període de reclamació que estableix la normativa de la Universitat de Girona o el
Departament d’Ensenyament, la gravació serà eliminada dels registres d’EUSES Salt.
En conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, en qualsevol moment l’alumne podrà exercir
els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició indicant-ho per escrit al domicili
social d’EUSES Salt o bé sol·licitar-ho per correu electrònic a dpo.euses@bellvehi.com. En el supòsit que
no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació en relació
a qualsevol de l’exercici d’aquests drets, podrà acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat.cat – C/ Rosselló, n.º 214, esc. A, 1.º 1.ª, 08008 Barcelona).
L’estudiant

Lloc i data:

