
 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

În conformitate cu:  

1. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016;  

2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice,  

 

Organizatorii concursului județean interdisciplinar SUB SEMNUL CREATIVITĂȚII/ SOUS LE SIGNE 

DE LA CRÉATIVITÉ, desfășurat la Liceul de Arte ,,Regina Maria”,  în data de 20 martie 2022 au 

obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale 

elevilor participanți și ale însoțitorilor acestora, așa cum au fost transmise prin documentele aferente înscrierii 

loturilor participante.  

Colectarea datelor cu caracter personal se va face exclusiv pentru următoarele scopuri:  

- buna desfășurare a activităților specifice, cazuri medicale de urgență; 

- publicarea de fotografii/ rezultate obținute în cadrul olimpiadei, pe site-ul/rețelele de socializare, 

articole în presă, destinate  în scopul informării în timp util și al mediatizării acestei competiții.  

      Subsemnatul/a..................................................................................................................., în calitate de 

părinte/reprezentant legal al minorului…................…………………………..........................................…., 

CNP.........................................................................., clasa ................., din unitatea de învățământ 

…………………………......................................, localitatea................................., județul Alba, declar prin 

prezenta că sunt de acord/ nu sunt de acord cu utilizarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter 

personal ale minorului al cărui reprezentant legal sunt, de către 

organizatorii................................................................................................desfășurată 

la………………………………., în data de......................... 

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la 

informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu 

fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, reglementate de Legea nr. 190/2018 privind 

măsurile de punere în aplicare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016. 

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în contextul abrogării Directivei 95/CE 

(Regulamentul General privind Protecţia Datelor). 

 

 

             Data :                                                                                                           Semnătura:  


