FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul__________________________________________________________________,
în calitate de părinte/ tutore al minorului ________________________________________, elev
in clasa I, la Scoala ………………………… din localitatea ……………, jud……………..,
declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea
la Programul “ Tedi – Şcoala Siguranţei” (“ Programul” ) organizat de MASPEX ROMANIA
SRL în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Nationale şi Poliţia Română. De asemenea, sunt
de acord, ca imaginile fotografiate cu copilul meu/minorul aflat sub tutela mea în cadrul
Programului să fie utilizate în mediul online de catre Organizator, pe pagina de internet a
Programului.
Totodată, îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul privind prelucrarea următoarelor date
cu caracter personal ale copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea: nume și prenume,
imagine, denumite în continuare „Datele”, de către MASPEX ROMANIA SRL, precum și de
către un alt operator împuternicit de MASPEX ROMANIA SRL, pe întreaga durată, necesară
realizării scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal. Declar că, am fost informat/
informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute persoanelor fizice prin Regulamentul UE
2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la datele
personale, de revizuire a conținutului acestora, de corectare, stergere, de limitare a prelucrarii,
dreptul de a se opune prelucrării precum și dreptul de a cere un transfer de date, dreptul de a
adresa sesizari unei autoritati de supraveghere .
Imi exprim, de asemenea, acordul pentru prelucrarea datelor personale cu privire la persoana
mea: nume, prenume.
Declar ca am fost informat asupra scopului prelucrarii: inscrierea si participarea la programul
„Tedi – Scoala Sigurantei”, evaluarea si promovarea Programului „Tedi – Scoala Sigurantei”,
cunoscand faptul ca aceste date pot fi prelucrate in scopuri de marketing.
Declar ca am fost informat că datele cu caracter personal colectate vor păstrate pentru o perioadă
de 12 luni după care vor fi șterse din bazele de date ale organizatorului și ale împuterniciților
acestuia.
Declar, de asemenea, ca am fost informat cu privire la adresa la care pot trimite solicitari legate
de exercitarea drepturilor garantate în baza Regulamentului UE nr. 2016/679 ( GDPR ): Maspex
Romania S.R.L., str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, RO 3451510,
J29/1275/2005,
Tel.: 0244.283.344;
021.667.42.16;
fax: 0244.282.366, e-mail:
privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.
Data,

Semnatura,

