
 

 

 

                                                                                                                                                       ANEXA 1 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................................., având CNP 

............................................., părinte al elevului (ei) ...................................................................de la 

Școala......................................................................................., cls. VIII, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personale ale copilului meu (conform prevederilor Regulamentului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date) de către Colegiul “Școala Națională de Gaz”. 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene.  

Am fost informat(ă) că, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor fiului (fiicei) mele și dreptul ca acesta(a) să 

nu fie supus(ă) unei decizii individuale.  

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal ale copilului/copiilor meu(i) minor(i) urmează să fie 

prelucrate de către Colegiul “Școala Națională de Gaz” și imagini cu copilul meu și proiectul realizat în cadrul 

concursului – Turneul claselor a 8-a online vor postate pe site-ul instituției – www.sngmedias.ro, pe paginile de 

Facebook și Instagram ale liceului. 

 Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor fiului (fiicei) mele cu caracter personal este necesară în 

vederea derulării concursului Turneul claselor a 8 -a online organizat de Colegiul “Școala Națională de Gaz”. 

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă, 

întemeiată, datată și semnată la sediul Colegiului.  

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter 

personal ale copilului/copiilor meu(i) minor(i) în cadrul concursului – Turneul claselor a 8-a online organizat de 

Colegiul “Școala Națională de Gaz”. 
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