
ACORD PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROIECT ȘI 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/subsemnata______ ___________________________, - în calitate de părinte/tutore/

reprezentant legal al copilului ______________________________________, - declar că: 

I. Îmi exprim consimțământul ca minorul/a pe care îl reprezint să participe la realizarea unui clip video în 

cadrul concursul „Gândirea critică în era digitală. Stop știrilor false!” organizat de către Organizatia 

Salvați Copiii în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Orange România. 

II. Îmi exprim consimțământul ca dnul/dna _____________________________________________________, 

cadru didactic în școala _______________________________________________________________, 

din orașul _________________________________, județul ____________________________________ 

să prelucreze datele cu caracter personal ale minorului pe care îl reprezint, respectiv imagine și/sau voce, 

pentru realizarea de materiale în cadrul concursul „Gândirea critică în era digitală. Stop știrilor false!”

III. Îmi exprim consimțământul ca Organizația Salvați Copiii, cu sediul în Intr. Ștefan Furtună, nr. 3, 

Sector 1, București, în calitate de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele 

cu caracter personal / ale minorului pe care îl reprezint, respectiv imagine și/sau voce, în contextul 

participării minorului la concursul „Gândirea critică în era digitală. Stop știrilor false!” 

IV. Am luat la cunoștință că Organizația Salvați Copiii, cu sediul în Intr. Ștefan Furtună, nr. 3, Sector 1, 

București, în calitate de operator de date cu caracter personal, va prelucra datele cu caracter personal 

ale minorului pe care îl reprezint, respectiv imagine și/sau voce în scopul de promovare și comunicare 

a proiectului, cu respectarea obiectivelor și misiunii organizației, fără a afecta imaginea publică a 

copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială, cu respectarea prevederilor legale ce 

reglementează protecția datelor cu caracter personal.

V. Am luat la cunoștință de faptul că materialele realizate de Organizația Salvați Copii, în format 

tradițional sau digital, vor fi dezvăluite către finanțatorul proiectului pentru utilizare în scop de 

promovare și comunicare a proiectului. 

VI. Nu am și nu voi emite în viitor nici o pretenție financiară sau materială, sub nici o formă, față de 

Organizația Salvați Copiii sau față de terți, legată de acest acord, având în vedere că am luat la 

cunoștință faptul că fotografiile sau filmările nu vor fi folosite în scopuri comerciale.



Operatorii - datelor cu caracter personal sunt:

• Instituția (școală, liceu etc.) _______________________________________________________

• Organizația Salvați Copiii

• Orange România

• Alte instituții abilitate prin lege să verifice implementarea proiectului european Ora de Net

Datele vor fi - prelucrate până când consimțământul va fi revocat sau cât este necesar în raport 

cu scopurile descrise mai sus, dar nu mai mult de 31.12.2025, perioadă la cere expiră termenul de 

sustenabilitate a proiectului. 

Înțeleg că, în calitate de subiect de date cu caracter personal, am dreptul de a solicita operatorului 

acces la și rectificarea acestora sau o restricție privind prelucrarea, precum și dreptul la portabilitatea 

datelor, dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie a datelor. 

Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri la adresa: București, 

Str. Intrarea Ștefan Furtună, nr 3, sector 1 sau pe mail la secretariat@salvaticopiii.ro

În cazul în care solicitările mele nu sunt soluționate prin transmiterea cererii la adresa de mai sus, 

înțeleg că am dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

caracter Personal.

 Data:          Numele și prenume:

         Semnătura:
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