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Nr. 1481 B/............/14.09.2020 

Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

PĂRINTE/TUTORE 

Valabilă pentru toată perioada școlarizării la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

Subsemnatul(a),____________________________________________, cu domiciliul în 
localitatea___________________, județul______________________, posesor al CI, seria ____________, 
nr.______________, eliberat de _____________________, la data de _______________, în calitate de părinte/tutore al 
elevului/elevei_________________________________________________, declar că:  
 
 Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și ale fiului/fiicei mele și 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum și ale fiului/fiicei mele este necesară 
în vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, 
precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal și ale fiului/fiicei mele vor fi prelucrate și stocate pe durata 
contractului educațional al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, arhivate si păstrate conform legii. 

Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării datelor mele cu caracter personal și ale fiului/fiicei mele, am obligația 
de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, orice modificare 
survenită asupra datelor mele personale și ale fiului/fiicei mele. 

Am fost informat(ă) că operatorul,  Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, are dreptul de a transmite 
datele cu caracter personal către terți reprezentanți legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, 
împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, 
autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații. 

Am fost informat(ă) că am dreptul sa îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, 
datată și semnată, depusă la sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. 

Prin prezenta declarație îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea fiului/fiicei mele (indiferent dacă este redată 
foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public în materialele publicitare tipărite (ziare, reviste educaționale/culturale, 
flyere, pliante, roll-upuri, și alte materiale educaționale printate), precum și pe canale de comunicare online ale Liceului 
Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna și ale partenerilor programelor educaționale încheiate cu școala. 

De asemenea, declar expres că renunț la orice pretenție materială sau financiară, care ar putea să derive din utilizarea 
imaginilor mai sus menționate în scopurile prezentate. 

Pentru asigurarea confidențialității informațiilor, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna are 
implementate anumite măsuri de securizare a datelor, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislația 
specifică. 

În situația derulării procesului didactic prin activități-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al 
internetului, conform prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, declar 
că: Am fost informat(ă) despre aspectele privind securitatea în mediul educațional virtual și gestionarea datelor cu caracter 
personal, după cum urmează:  

 Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea 
cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea și desfășurarea activităților 
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în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. 

 Măsurile de securitate, ca părți integrate ale platformelor digitale educaționale utilizate în mediul 
educațional virtual, și de protecție a sănătății elevilor/preșcolarilor în perioada utilizării echipamentelor 
digitale se stabilesc pentru desfășurarea activităților educaționale.  

 Prelucrarea, de către Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, a datelor cu caracter personal ale 
participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se realizează în 
vederea îndeplinirii obligației legale care revine Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, de 
asigurare a dreptului la învățătură, prin garantarea accesului și a desfășurării efective a procesului 
educațional în cazul în care procesul educațional nu se poate derula față în față, conform prevederilor legale 
în vigoare. 

 Categorii de date cu caracter personal, care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:  
a) numele și prenumele preșcolarilor/elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicația/platforma educațională informatică; 
b) imaginea, vocea participanților, după caz; 
c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin 

utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; 
d) rezultatele evaluării; 
e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la cursurile online: 

nume de utilizator și parola de acces; 
f) ca măsura de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților desfășurate 
online. 

Prin semnarea prezentului acord, îmi exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor mele 
cu caracter personal, precum și cele ale fiului/fiicei mele, inclusiv a imaginii acestuia/acesteia. 

 
 

Data,                                                                                     Semnătura, 
14.09.2020 

 


