
 

 

NOTĂ DE INFORMARE ȘI FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT 

PENTRU REALIZAREA DE MATERIALE FOTO/VIDEO 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________, în calitate de reprezentant legal al minorului, 

_______________________________________domiciliat/a în _______________________________________________, 

îmi exprim în mod expres consimțământul  ca Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS să prelucreze 

datele personale ale minorului constând în imagine și voce în scopul utilizării/comunicării publice a imaginii, vocii, 

utilizării/publicării imaginii, prin includerea în materiale foto, respectiv imaginii și vocii în materiale video brute și finite 

care pot fi utilizate pe orice suport și/sau în orice mediu care permite comunicarea publică ori diseminarea acestora. 

Subsemnatul/a sunt de acord ca de la data captării Imaginii ca drepturile de  proprietate intelectuală și 

nepatrimoniale aparținând minorului constând în imagine să fie transferate cu titlu gratuit către Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive – PROEDUS în vederea realizării scopului anterior menționat.  Centrul de Proiecte Educaționale și 

Sportive – PROEDUS nu va avea dreptul de a folosi sau înstrăina imaginea în alte scopuri sau contexte decât cele 

menționate.  

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS, cu sediul în Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, 

București, având calitate de Operator de date cu caracter personal, intenționează să prelucreze următoarele date cu 

caracter personal (aparținând minorului): imaginea, vocea pentru realizarea de materiale foto/video și să le utilizeze în 

orice mediu care permite difuzarea, comunicarea publică ori diseminarea în orice mod, prelucrare bazându-se pe 

consimțământul dumneavoastră, exprimat prin completarea și semnarea Formularului.  Prin completarea Formularului în 

scopul anterior menționat sunt prelucrate și următoarele date cu caracter personal: nume,prenume reprezentant legal, 
nume,prenume minor, adresa de domiciliu reprezentant legal, semnătură reprezentant legal.  

Imaginile vor fi realizate de către personalul angajat al PROEDUS la activitățile organizate în cadrul Proiectului 
”Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului 2022” și vor utilizate în scopul promovării proiectelor și acțiunilor desfășurate 
de către PROEDUS în conformitate cu obiectul de activitate, cel puțin prin următoarele modalități:  
- publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituției:  

o în cadrul website-urilor instituției www.proedus.ro / www.hubproedus.ro  și/sau orice alte platforme online/ 
website-uri administrate și/sau utilizate de către PROEDUS în vederea desfășurării activității; 

o în cadrul paginilor aferente platformelor online de socializare:   

https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/, https://www.facebook.com/scoalatvoficial/, 

https://www.instagram.com/proedusoficial1/  

o aplicația PROEDUS 

- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare și promovare a activităților instituției; 
- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor audio și video de prezentare și promovare a activităților 

instituției. 
În cazul în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS nu 

va putea utiliza datele personale în scopurile anterior precizate. 

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite împuterniciților și partenerilor contractuali ai Centrului de Proiecte 

Educaționale și Sportive – PROEDUS care au acces/necesită acces la aceste date în contextul serviciilor lor și a cazurilor în 
care Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare 
prin transmiterea datelor ordonatorului principal de credite, unor autorități, agenții sau alte organisme publice, în cazul 
cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal 
 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS va prelucra datele dumneavoastră personale exclusiv în 
scopul arătat anterior și le va păstra pentru o perioadă de 10 ani de la data utilizării/publicării Imaginii  sau până la data 
retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi. 

 În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale: 
 Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale pe care le prelucrează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
– PROEDUS și de a solicita o copie a acestora; 
 Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; 

 Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc în măsura permisă de lege; 

http://www.proedus.ro/
http://www.hubproedus.ro/
https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/
https://www.facebook.com/scoalatvoficial/
https://www.instagram.com/proedusoficial1/


 

 
 

 

 

 Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau 
legitimitatea prelucrării; 
 Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără ca aceasta să 
afecteze legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului; 
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri); 
 Dreptul de a primi datele într-un format structurat și de a solicita transferul lor; 
 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. 

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați la  

adresa: Bulevardul Decebal nr 11, bloc S14, sector 3, București sau e-mail: dpo@proedus.ro. Puteți contacta Autoritatea 
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email 

anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 

 

Semnătură: ____________________    Dată: _________________________ 
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