ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnații,
____________________________________ și _____________________________________________,
părinți/ tutori legali ai minorului ____________________________________________, elev la Școala
Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, declarăm în mod explicit că, prin semnarea
prezentului acord, am luat cunoștință de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 (privind
prelucrarea datelor cu caracter personal), precum și de drepturile care ne sunt conferite de Legea nr.
677/2001 (pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal).
Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 și Legii nr. 677/ 2001, beneficiaţi de dreptul de
acces la date, de intervenţie asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dvs./ copilului dvs, a datelor personale
care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepția celor care se arhivează, conform
legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată,
la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, urmând a primi un
răspuns în termen de 15 zile de la data solicitării. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a
vă adresa justiţiei.
Declarăm că suntem de acord ca datele cu caracter personal, atât ale noastre, cât și ale fiului
nostru/ fiicei noastre să fie stocate, prelucrate și utilizate în cadrul Școlii Superioare Comerciale
„Nicolae Kretzulescu” din București, pe durata școlarității elevului menționat și a contractului
educațional încheiat cu liceul, în conformitate cu Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016 și Legii nr. 677/
2001. Aceste date personale sunt: numele şi prenumele, cetăţenia, naționalitatea, semnătura, datele din
actele de stare civilă, telefon/ fax, adresa (domiciliul/ reşedinţa), e-mailul, profesia, locul de muncă,
formarea profesională (diplome, acte de studii), codul numeric personal, seria şi numărul actului de
identitate, actele/ fișele medicale.
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București prelucrează datele cu
caracter personal furnizate de dvs. pentru desfăşurarea activităţilor aferente scopului educativ și
cultural. Școala va centraliza şi transmite datele cu caracter personal doar la solicitarea
instituțiilor abilitate: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București, Casa Corpului Didactic, alte unități școlare, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Primăria/ Consiliul
General a/ al Capitalei și Primăria Sectorului 3 (Direcția Învățământ) si ANPCDEFP
Pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din baza noastră de date, sunt implementate
măsuri de securitate speciale pentru a asigura confidenţialitatea acestora, în conformitate cu
standardele de securitate impuse de legislaţia curentă.
Suntem / Nu suntem de acord cu fotografierea/ filmarea elevului minor în cadrul activităților
extrașcolare și cu postarea imaginilor sale pe pagina electronică a școlii sau în materialele promoționale
ale instituției. De asemenea, declarăm expres că renunțăm la orice pretenție materială sau financiară,
care ar putea să derive din utilizarea imaginilor în scopurile menționate mai sus.
Am luat cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele din prezentul acord.

Data: __________

Semnătura părinte _________________
Semnătura părinte _________________

