
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a, ..............................................................................................................., în calitate  

de părinte/tutore legal al elevului/elevei .......................................................................................,  

din clasa …………...şcoala ……..………………………………………………………,  

localitatea………………………………….……,judeţul………………………………………….. 

declar că am citit  Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

elevilor (aflată  pe verso) şi îmi exprim acordul/dezacordul privind folosirea acestora, astfel  (bifaţi 

cu X  caseta corespunzătoare opţiunii dumneavoastră):   

Date personale ale elevilor utilizate în scopul postării pe pagina de  facebook / pagina web 
oficială a școlii/ avizier 

Date cu caracter personal Acord (DA) Dezacord(NU) 

a) Numele şi prenumele 
  

b) Clasa  

  

c) Şcoala de provenienţă  

  

d) Rezultate școlare semestriale/anuale 

  

e) Rezultate la olimpiade și concursuri 

  

f) Rezultate examene 

  

g) Rezultatele selecției pentru burse 

  

h) Imagini (fotografii realizate în timpul unor 

activități)  

  

 

Data:  

Semnătura părinte/tutore legal 
 

Semnătura elev 



 

NOTĂ DE INFORMARE  

Ce date folosim?   

a) Numele şi prenumele 

b) Clasa  

c) Şcoala de provenienţă  

d) Rezultate școlare semestriale/anuale 

e) Rezultate la olimpiade și concursuri/ 

f) Rezultate examene 

g) Rezultatele selecției pentru burse 

h) Imagini (fotografii realizate în timpul unor activități)  

 

Unde utilizăm datele personale?   

• Pe pagina de facebook şi pagina web oficială a Colegiului Național ”Gh.R.Codreanu” Bârlad 

precum și la avizierele/panourile  instituției. 

 

Cât timp păstrăm datele personale?   

• Conform legislaţiei în vigoare   

 

Cui furnizăm datele personale?   

• Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui  

• Destinatarii sunt persoanele care consultă pagina de facebook şi pagina de internet oficială/ 

avizierele, panourile, etc.  

 

Ce drepturi aveţi în ceea ce priveşte datele personale furnizate?  

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare,  dreptul la 

ştergerea datelor, la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor şi la  opoziţie. 

 

• Dreptul de acces este dreptul unei  persoane de a obține din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc, și, în caz afiramativ, acces la datele respective.  

• Dreptul la rectificare, dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, completarea sau rectificarea acestora.  

• Dreptul la restricționarea prelucrării datelor, persoana vizată are dreptul de a obține 

restricționarea prelucrării când se contestă exactitatea datelor; până la verificare acestora, prelucrarea este 

ilegală. 

• Dreptul la opoziție, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația 

particulară în care se află (ex. marketing direct, crearea de profiluri). Excepție face cazul în care prelucrarea 

este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.  

• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) cu aplicabilitate în mediul on-line  

Persoanele fizice pot cere ștergerea datelor personale, dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără 

consimțământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate initial.  

• Dreptul la portabilitatea datelor, posibilitatea persoanelor fizice de a cere transferarea datelor la 

un alt operator de date sau de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului. 

 


