DECLARAŢIE DE ACORD
Şcoala/ Colegiul/ …………………………………………………….. , în cadrul
Proiectului „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieți”, care se derulează sub egida şi
organizarea Casei Coprului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, vă comunică faptul că prelucrează
datele cu caracter personal în vederea derulării proiectului în relaţia cu partenerii din şcolile
participante la concursul proiectului descris la Activitatea nr. 5 a proiectului ale fiului/ fiicei dvs.
……………………………………………………………….. (numele şi prenumele elevului
participant la concurs), care s-a înscris la secţiunea a ……, concursul
………………………………………………………………………………………………….…..
(ex. Ştafeta poveştilor, Biblioteca sufletului meu, de proiecte de microcercetare, de reviste
şcolare, de afişe, de ilustraţii), destinat elevilor, precum şi difuzarea imaginii elevilor participanţi
la proiect către părinţi şi cadre didactice sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate,
posibili beneficiari ai programului de parteneriat educational, alte instituţii şcolare şi de cultură
partenere în proiect sau beneficiare ale proiectului, precum şi în mass-media în vederea
popularizării, semnalării, difuzării rezultatelor proiectului.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
actualizată, Şcoala/ Colegiul…………………………………………………………………….
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute. Acestea sunt
folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în
managementul proiectului şi pentru prezentarea activităţilor din proiect.
Subsemnații______________________________________ și ___________________________,
părinți/tutori legali ai minorului___________________________, elev în unitatea de învățământ
____________________________________________________________________________,
prin completarea si semnarea prezentului acord, ne exprimăm consimțământul pentru colectarea,
stocarea și prelucrarea datelor noastre, a datelor cu caracter personal menționate mai sus precum
şi cele ale minorului menţionate în acordurile de înscriere, de cesionare a dreptului de autor şi de
confidenţialitate, precum şi din prezentul acord, inclusiv a imaginii acestuia, în scopul
participării sale alături de unitatea de învățământ din care face parte la Proiectul „Biblioteca:
fereastra deschisă spre nenumărate vieţi“, organizat de către Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”
Satu Mare tel. 0361801065, fax 0361801064, e-mail: ccdsatumare@yahoo.com şi Inspectoratul
şcolar Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. 1 Decmebrie 1918, nr. 6.
Subsemnatul/a, _______________________________________, elev în unitatea de învățământ
____________________________________________________________________________,
din localitatea _______________, județul ________________, prin completarea si semnarea
prezentului acord, îmi exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor
mele cu caracter personal mai sus
menţionate în acordurile de înscriere, de cesionare a dreptului de autor şi de confidenţialitate,
precum şi din prezentul acord, inclusiv a imaginii mele, în scopul participării alături de unitatea
de învățământ din care fac parte la Proiectul „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate
vieţi“, organizat de către Casa Corpului Didactic Satu Mare tel. 0361801065, fax 0361801064, email: ccdsatumare@yahoo.com şi Inspectoratul şcolar Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. 1
Decmebrie 1918, nr. 6.
De asemenea, prin prezentul acord, îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea
minorului/ a mea (indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public
în materialele publicitare tipărite (ziare, flyer, pliant, placate, și toate materialele print), precum
și pe canalele de comunicare online şi media ale proiectului şi ale instiuţiilor care manageriază
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proiectul „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieţi” (Casa Corpului Didatic „Dariu
Pop”, unitatea şcolară de provenienţă a elevului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,
Biblioteca Judeţeană Satu Mare, alte biblioteci partenere în proiect) in scop de publicitate si
marketing. Datele personale mai sus mentionate vor fi prelucrate in modalitatile prevazute in
acest acord pe toata durata de derulare a Proiectului „Biblioteca: fereastra deschisă spre
nenumărate vieţi“ cat si 60 de luni dupa incheierea acestui proiect.
Prin semnarea prezentului acord, declarăm/ declar în mod explicit că am luat la
cunoștință drepturile care îmi sunt conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate:
“Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cucaracter personal
și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra lor
datelor
și de dreptul de a nu fi supus/ă unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți
prelucr
difuzării imaginii dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată la Casa Corpului Didatic „Dariu Pop” Satu Mare urmând a primi un
răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul
de a vă adresa justiției."
De asemenea, declarăm/declar expres că renunțăm/renunț la orice pretenție materială sau
financiară, care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate in scopurile
mentionate mai sus.
Data semnării: _ _ . _ _ . _ _ _ _
Semnături (părinți)
____________________
____________________
Semnătura elevului (persoană majoră)
___________________________
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