
 

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

          Subsemnatul/a ................................................................................................., cu domiciliul în 

......................................., str. ........................., nr. .......,  judeţ Galați, telefon .................................., în calitate 

de părinte/tutore al copilului ………………………………….......,  îmi exprim acordul cu privire la 

utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către ASOCIAȚIA RĂDEȘTEANCA. 

            Declar că operatorul (ASOCIAȚIA RĂDEȘTEANCA) are dreptul de a transmite datele cu caracter 

personal către terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare. 

Declar că sunt de acord cu reproducerea, prezentarea și răspândirea în lumea întreagă și pe durată 

nelimitată a imaginilor copiilor noștri. 

 Sunt de acord ca secvențele filmate și/sau fotografiate, precum și înregistrările audio din timpul 

activităților și evenimentelor să fie utilizate de către reprezentanții ASOCIAȚIEI RĂDEȘTEANCA, în 

scopul promovării și popularizării imaginii ASOCIAȚIEI RĂDEȘTEANCA. Menționăm că aceste materiale 

realizate în orice format media, tradițional sau electronic, nu vor putea fi folosite în scopuri comerciale.  

 De asemenea, sunt de acord ca imaginile cu copilul meu, fotografii, filmări, înregistrările audio să fie 

realizate și utilizate doar de persoane care au acceptul reprezentanților  ASOCIAȚIEI RĂDEȘTEANCA 

(fotografi, reporteri, ziariști, realizatori de emisiuni radio-tv, etc). 

  Suntem de acord ca noi, părinții, să nu pretindem nicio compensație materială sau de altă natură 

pentru aceste fotografii/filmări/înregistrări. 

           Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul 

îndeclarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în conformitate cu 

art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

        Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop în 

orice moment. 

 

 

 

 DATA                                                                                                SEMNĂTURA 


