Liceul de Arte „Margareta Sterian”
Buzău Str. Bucegi, nr. 6,
Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnaţii _________________________________________________________ şi
___________________________________________________________________________,
părinţi/tutori legali ai minorului___________________________________________, elev în
Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău, prin completarea şi semnarea prezentului acord,
ne exprimăm consimţământul pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor noastre cu
caracter personal, precum şi cele ale minorului, inclusiv a imaginii acestuia.
De asemenea, prin prezentul ne exprimăm în mod explicit acordul ca imaginea
minorului (indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public în
materialele publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant, placate, și toate materialele print), precum
și pe canalele de comunicare online ale Liceului de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău, precum
şi ale partenerilor programelor educaţionale încheiate cu şcoala.
Datele personale mai sus menţionate vor fi prelucrate în modalităţile prevăzute în
acest acord pe toată durata şcolarizării şi arhivate şi păstrate conform legii.
Prin semnarea prezentului acord, declarăm în mod explicit că am luat la cunoștință
drepturile care ne sunt conferite de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate:
„Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces
la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale.
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dumneavoastră. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Liceul de Arte
,,Margareta Sterian” , cu sediul situat în Buzău, str. Bucegi, nr. 6, 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 expres că renunțăm la orice pretenție materială sau
financiară, care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate în scopurile
menţionate mai sus.

Data semnării: _ _ . _ _ . _ _ _ _
Semnături (părinți)
____________________
____________________

Liceul de Arte „Margareta Sterian”
Buzău Str. Bucegi, nr. 6,
Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a____________________________________________, elev în Liceul
de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău, prin completarea şi semnarea prezentului acord, îmi
exprim consimţământul pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter
personal, inclusiv a imaginii mele.
De asemenea, prin prezentul îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea mea
(indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public în
materialele publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant, placate, și toate materialele print), precum
și pe canalele de comunicare online ale Liceului de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău, precum
şi ale partenerilor programelor educaţionale încheiate cu şcoala.
Datele personale mai sus menţionate vor fi prelucrate în modalităţile prevăzute în
acest acord pe toata durata şcolarizării şi arhivate şi păstrate conform legii.
Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că am luat la cunoștință
drepturile care îmi sunt conferite de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate:
,,Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces
la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale.
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dumneavoastră. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Liceul de Arte
,,Margareta Sterian” , cu sediul situat în Buzău, str. Bucegi, nr. 6, 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, declar expres că renunț la orice pretenție materială sau financiară,
care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate în scopurile
menţionate mai sus.

Data semnării: _ _ . _ _ . _ _ _ _
Semnătura (persoana majora)
____________________

Liceul de Arte „Margareta Sterian”
Buzău Str. Bucegi, nr. 6,
Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418
E-mail: liceuldeartebuzau@yahoo.com

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Câmp dedicat elevilor minori

Câmp dedicat persoanelor majore

Subsemnații_________________________________
______________și___________________,
părinți/tutori
legali ai minorului___________________________,elev în
Liceul de Arte ,Margareta Sterian” Buzău, prin completarea si
semnarea prezentului acord, ne exprimăm consimțământul
pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor noastre cu
caracter personal, precum si cele ale minorului, inclusiv a
imaginii acestuia, în scopul participării sale alături de unitatea
de învățământ din care face parte la programul
__________________________________________________
______________________________organizat de
către
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________ .
în
parteneriat
cu
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________

Subsemnatul/a,________________________________,
elev în Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău
, prin completarea si semnarea prezentului acord, îmi
exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și
prelucrarea datelor mele cu caracter personal , inclusiv a
imaginii mele, în scopul participării mele alături de
unitatea de învățământ din care fac parte la programul
_______________________________________________
_______________________________________________
organizat de către _________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
în
parteneriat
cu
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

De asemenea, prin prezentul ne/ îmi exprimam/exprim în mod explicit acordul ca imaginea minorului/mea
(indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public în materialele publicitare tipărite (ziar, flyer,
pliant, placate, și toate materialele print), precum și pe canalele de comunicare online ale Liceului de Arte ,,Margareta
Sterian” Buzău, precum şi ale_____________________________________________________
Datele personale mai sus mentionate vor fi prelucrate in modalitatile prevazute in acest acord pe toata durata
Programului _______________________________________ si apoi 60 de luni după încheierea acestui program.
Prin semnarea prezentului acord, declarăm/declar în mod explicit că am luat la cunoștință drepturile care ne/ îmi sunt
conferite de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos
enunțate:
,,Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi
supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dumneavoastră. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” , cu
sediul situat în Buzău, str. Bucegi, nr. 6, 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 (persoană majoră)
____________________

____________________

