
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) calificaţi la faza naţională a Olimpiadei de Agricultura şi 

îmi exprim acordul/dezacordul privind folosirea acestora, astfel (bifaţi cu X căsuţa 

corespunzătoare opţiunii dumneavoastră): 

 

Date personale ale elevilor utilizate în scopul postării pe pagina de 

facebook / pagina web oficială a Olimpiadei Naţionale de 

Agricultura/Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron 

DA NU 

a). Numele şi prenumele   

b). Clasa   

c). Şcoala de provenienţă   

d). Rezultatele parţiale şi finale obţinute pe parcursul olimpiadei   

e). Imaginea (fotografii realizate pe parcursul etapei naţionale a 

Olimpiadei de Agricultura/Cultivarea plantelor/Creșterea 

animalelor 

  

  

  



NOTĂ DE INFORMARE  

Ce date folosim?   

a) Numele şi prenumele   

b) Clasa  

c) Şcoala de provenienţă   

d) Rezultate parţiale şi finale obţinute la faza naţională a Olimpiadei de Agricultura 

e) Imaginea (fotografii realizate în vederea postării pe pagina de facebook şi pagina web 

oficială a Olimpiadei Naţionale de Agricultură).  

 Unde utilizăm datele personale?   

 Pe pagina de facebook şi pagina web oficială a Olimpiadei Naţionale de Agricultura  

https://www.dumitrumangeron.ro/olimpiada-nationala-de-agricultura 

Cât timp păstrăm datele personale?   

 Conform legislaţiei în vigoare   

 Cui furnizăm datele personale?   

 Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău    

 Destinatarii sunt persoanele care consultă pagina de facebook şi pagina de internet 

oficială. 

Ce drepturi aveţi în ceea ce priveşte datele personale furnizate?  

rectificare, dreptul la ştergerea datelor, la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea 

datelor şi la opoziţie 

Vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal, (enumerate la punctele a-d), ne sunt 

strict necesare pentru buna desfăşurare a etapei naţionale a Olimpiadei de Agricultură 

(realizarea unei baze de date, afişarea rezultatelor, premierea). În lipsa acordului Dvs. pentru 

furnizarea datelor cu caracter personal, (punctul e), suntem în imposibilitatea de a realiza 

fotografii în care să apară copilul Dvs., cu ocazia diferitelor activităţi  ce au loc pe parcursul 

Olimpiadei de Agricultură  – etapa naţională, Bacău, 22-26 aprilie 2019.  

  

 Data:             Semnătura părinte/tutore legal 

https://www.dumitrumangeron.ro/olimpiada-nationala-de-agricultura

