
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
 
Subsemnatul: ................………………………..……….,  declar ca am luat la cunostinta de
drepturile ce imi sunt conferite de Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR- UE
2016/679), cum ar fi: dreptul de a fi informat; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a fi
uitat; dreptul de a face opozitie; dreptul a face obiectii sau de a se opune; dreptul de acces la
date; dreptul de la rectificarea datelor; dreptul de restrictionare a prelucrarilor; dreptul de a se
opune la profilari, precum si de dreptul de a-mi retrage oricand consimtamantul dat, prin
aceasta notificare scrisa.
 

DA NU  
  Sunt de accord ca datele personale de identificare mentionate mai

sus, sa fie colectate in scopul prevenirii raspundirii COVID 19,
precum si in scopul indeplinirii tuturor obligatiilor ulterioare de
catre Asociatia SUPORT REGIUNEA CENTRU si partenerii
acestuia

  Am luat la cunostinta si sunt de acord ca datele personale ale
minorului sa fie utilizate de catre Asociatia SUPORT REGIUNEA
CENTRU in scop de promovare vizuala a activitatii si proiectelor
asociatiei in urmatoarele conditii:
-Identitate vizuala - imagine foto (fizionomie): Pentru realizarea si
distribuirea de materiale de prezentare: reviste, flyere, brosuri, afise
sau alte materiale pe orice tip suport media/de comunicare;
-Identitate vizuala - imagine foto (fizionomie) - imagine video: 
Pentru publicarea de materiale pe site-ul oficial al asociatiei conturi
asociate si platformele social media, canale de Youtube si alte site-uri 
asociate sau partenere ale Asociatiei si/sau Learnex, inclusiv ale
colaboratorilor sau altor parteneri.
-Identitate vizuala - imagine foto (fizionomie) - imagine video: 
Pentru realizarea si difuzarea de prezentari video, reclame TV sau
orice alt tip de  materiale de prezentare foto/video;
-Identitate vizuala - imagine foto (fizionomie): Pentru intocmirea si
inaintarea catre alte entitati juridice (societati comerciale, asociatii sau
fundatii, institutii, sponsori, finantatori) de prezentari, informari,
rapoarte justificative ale activitatii sau derularii unor proiecte, sau
orice alte materiale de prezentare sau informare asupra activitatii
Asociatiei.
-Date de identificare/Identitate vizuala: Pentru indeplinirea
scopului, desfasurarea si descrierea activitatii, ducerea la indeplinirea a
obligatiilor legale si/sau contractuale ale Asociatiei
Durata de stocarea a datelor se poate realiza de catre Asociatia
SUPORT REGIUNEA CENTRU in functie de perioada de derulare
a activitatilor si proiectelor, perioada de procesarea a rezultatelor
activitatilor, perioada de implementare a proiectelor, perioada de
raportare a activitatii sau perioada de utilitate a materialelor de
prezentare realizate, prevederi si obligatii legale, si se poate extinde



pana la  5 (cinci ) ani dar nu mai mult de 1 (un) an pentru acele date
care nu s-au publicat intr-un mod sau altul (perioada se calculeaza de
la data ultimei colectari sau actualizari de date). 

 
            Subsemnantul.........................................................................................., declar ca sunt
de acord, sustin si semnez cele declarate mai sus si ca nu am nicio pretentie pecuniara sau de
alta natura
Semnatura...........................................
                                                                                               
Data:.................................


