
 
CONSIMȚĂMÂNT 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” este o organizație neguvernamentală, non-profit, cu 
sediul în Brasov, str. Codrul Cosminului  nr.122, birou 3, avand cod unic de inregistrare 36787266, 
inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor - Judecatoria Brasov sub nr. 77 din 26.10.2016, 
reprezentata prin Silvia-Daniela Pohrib, in calitate de presedinte, e-mail: learn@learnex.ro, 
telefon : 0722250904, în calitate de operator, prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în 
calitate de persoană vizată astfel:  
 
 Date de identificare: nume, prenume, semnătura;  
 Date de contact: adresă de domiciliu/reședință, număr de telefon, adresă de e-mail;  
 Fotografie, voce, imagine din înregistrările video.  
 
Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. este consimțământul dvs., în conformitate cu prevederile 
art. 6, alin. (1), lit. (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, 
din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare GDPR).  
Referitor la condițiile aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor, prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale unui copil este legală dacă acesta are cel puțin vârsta de 16 ani. În situația 
în care copilul are sub vârsta de 16 ani, prelucrarea datelor este legală numai dacă și în măsura 
în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești 
asupra copilului, conform art. 8, alin. (1) din GDPR.  
 
Scopurile pentru care Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” prelucrează datele dvs. cu 
caracter personal sunt:  
 
 Derulare activitate comercială/contractuală;  
 Organizare campanii publicitare, comunicări și evenimente pentru promovarea cărora vom 
folosi datele dvs. pe următoarele platforme sau instrumente de comunicare:  
- site  
- pagina de Facebook  
- pagina de Instagram  
- profilul de companie al Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” în Căutarea Google sau pe 
Google Maps  
- profilul Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” pe platforma online de prezentare a 
evenimentelor din zona Brașov - posturile locale și naționale de radio și televiziune;  
- spațiile de promovare din exterior (Out-of-Home);  
- afișe, broșuri, pliante, fluturași etc.;  
- spațiile de promovare din canale de media on-line cu care Asociatia „SUPORT REGIUNEA 
CENTRU” are un protocol de colaborare.  
 



Datele dvs. vor fi păstrate timp de 3 ani de la data furnizării. În cazul în care există implicații 
financiare în legătura cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligaţiei 
legale de păstrare a documentelor financiar contabile.  
Vă puteți retrage oricând consimțământul de a prelucra datele dvs. personale printr-o solicitare 
scrisă adresată Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” la adresa menționată mai sus sau pe e-
mail la adresa learn@learnex.ro.  
Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de 
retragerea acestuia.  
Subsemnatul(a) …………………………………………................................................................, având 
domiciliul stabilit în 
..........................................................................................................................................................
..................................................................................., tel. 
......................................................................., adresa de e-mail 
............................................................................................................................, în calitate de 
Persoana Vizată sau de titular al răspunderii părintești asupra copilului 
........................................................................................................................... (nume și 
prenume), DECLAR că am luat la cunoștință conținutul Notei de informare privind protecția 
datelor cu caracter personal pusă la dispoziție de Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU” și prin 
semnarea prezentei sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal, 
respectiv a datelor cu caracter personale ale copilului meu.  
DECLAR că am fost informat şi am ȋnţeles următoarele: * Cine este Operatorul datelor cu caracter 
personal; * Ce date cu caracter personal sunt prelucrate; *Care este scopul prelucrarii și temeiul 
legal; * Durata prelucrării datelor; * Cine are acces la datele mele şi către cine pot fi transferate; 
* Unde sunt stocate datele şi ȋn ce condiţii de Securitate; * Ce drepturi am ȋn legătură cu datele 
cu caracter personal şi cum mi le pot exercita.  
În conformitate cu toate cele enunţate mai sus, înțeleg să ȋmi exprim prin prezenta 
consimțământul informat, liber şi explicit privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, 
respectiv a datelor cu caracter personal ale copilului meu, așa cum a fost descrisă aceasta în Nota 
de informare, de către Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU”, astfel:  
Sunt de acord ca datele mele de identificare (nume, prenume, semnătura) şi de contact (adresă 
domiciliu/reședință, tel., e-mail), respectiv ale copilului meu, să fie colectate și prelucrate de 
către Asociatia „SUPORT REGIUNEA CENTRU”:  
 
DA / NU  
Sunt de acord ca datele mele, respectiv ale copilului meu, constând în fotografie, voce, imagine 
din înregistrările video să fie publicate pe platformele sau instrumentele de comunicare detaliate 
la paragraful 4 din acest document, în scopul organizării de campanii publicitare, comunicări și 
evenimente pentru promovare:  
 
DA / NU  
Semnătura, Data,  
___________________________________ _______________________________ 
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