
FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT 

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________, în calitate de 

părinte/tutore al minorului/minorei ___________________________________________________,  elev(ă) în 

clasa __________, la școala __________________________ din localitatea __________________________, jud. 

__________________________ declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului/ 

minorei aflat/ă sub tutela mea la atelierele pentru copii din cadrul proiectul „Telciu 2020. Platformă Rurală de 

Educație prin Cultură”, care se vor desfășura în Telciu între 20.07.2020 și 20.09.2020 organizat de către Centrul 

pentru Studierea Modernizații și a Lumii Rurale.  

De asemenea sunt de acord ca imaginile și/sau înregistrările video cu copilul meu/ minorul/minora aflat/ă sub 

tutela mea în cadrul atelierului să fie utilizate în mediul online, inclusiv public, de către Organizator, precum și de 

către terți împuterniciți de Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, în scopuri exclusiv 

necomerciale.  

Totodată, îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul privind prelucrarea următoarelor date cu caracter 

personal ale copilului meu/minorului/minorei aflat sub tutela mea: nume și prenume, imagine, denumite în 

continuare „Date”, inclusiv public, de către Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, precum și de 

către un alt operator împuternicit de Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale pe întreaga durată 

necesară realizării scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal, scopuri cultural-educative, exclusiv 

necomerciale.  

Declar că am fost informat/ă cu privire la drepturile ce sunt recunoscute persoanelor fizice prin Regulamentul 

UE 2016/679(GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la datele personale, de revizuire a 

conținutului acestora, de corectare, ștergere, de limitare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării precum 

și dreptul de a cere un transfer de date, dreptul de a adresa sesizări unei autorități de supraveghere.  

Îmi exprim, de asemenea, acordul pentru prelucrarea datelor personale cu privire la persoana mea: nume, 

prenume. Declar ca am fost informat/ă asupra scopului prelucrării: înscrierea și participarea la proiectul „Telciu 

2020. Platformă Rurală de Educație prin Cultură”. Declar ca am fost informat/ă că datele cu caracter personal 

colectate vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni după care vor fi șterse din bazele de date ale 

Organizatorului și ale împuterniciților acestuia, neputând fi folosite în scop comercial în niciun moment.  

Declar, de asemenea, că am fost informat/ă cu privire la adresa la care pot trimite solicitări legate de exercitarea 

drepturilor garantate în baza Regulamentului UE nr. 2016/679 (GDPR): Adresa Str. Valea lui Stan, 102, Telciu, 

Bistrița – Năsăud, sau modernitateruralitate@gmail.com. 

 

Părinte/tutore reprezentant ________________________________ 

Centrul Pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, __________________________________________  

Data _______________________ 

mailto:modernitateruralitate@gmail.com

