DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a) _______________________________________ cod numeric personal
_____________________________, născut(ă) la data de _________________, în localitatea
___________________________,

domiciliat

în

(sat,

comuna,

oraş,

municipiu)

_________________, str. __________________________________, nr. ____, bloc _____,
sc. ______, apart. ____, jud. ____________________, posesor al CI seria ______,
____________,

eliberată

de

____________________________________,

nr.
la

data

de

___________________________, în calitate de părinte - elev, participant, declar că:
Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul
FESTIVALULUI NAŢIONAL „FLOARE DE APRIL”, fiind necesare derulării relaţiilor cu instituția
organizatoare.
Am fost informat că datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale și altor instituții abilitate.
Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și
completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de următoarele
drepturi:
 Dreptul ca datele sa fie colectate numai in scopuri legitime clar definite;
 Dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive;
 Dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie;
 Dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (de exemplu, dar fără a se limita la: corecta,
bloca sau elimina datele incorecte);
 Dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau
dezvăluirii accidentale ori ilegale;
 Dreptul de a solicita ştergerea datelor după ce colectarea acestora nu mai este necesară în
scopul precizat.
Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal,
în timpul derulării relațiilor cu aceasta şi ulterior încetării acestora, pentru a permite întocmirea
diferitelor documente contractuale şi a documentelor de plată.
Acest document completat va fi semnat, scanat și trimis pe e- mail: festivaltecuci@yahoo.ro

Data _________________

Semnătura ____________________

