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Anexa 3 

 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
Subsemnatul/a ______________________________________, în calitate de părinte 

_______________________________________, elev/ă în clasa ______________ a Colegiului 

Național „Costache Negri” Galați, anul școlar 2019-2020, declar pe proprie răspundere că sunt de 

acord ca fiul/fiica meu/mea să participe la proiectul european „Sm@rtStuff” din cadrul programului 

Erasmus+ și că, în acest sens, mă oblig să furnizez toate datele personale necesare desfășurării 

proiectului. 

În vederea organizării, într-o manieră transparentă, a procesului de selecție, sunt de acord: 

• cu afișarea publică a rezultatelor selecției. 

În vederea desfășurării activităților proiectului, sunt de acord: 

• cu publicarea online (pe toate site-urile folosite  în desfășurarea proiectului, în 

activități de popularizare a proiectului sau de diseminare a activităților din proiect), 

dar și în presă și pe rețelele de socializare, a fotografiilor/videoclipurilor în care apare 

copilul meu și a materialelor realizate de către acesta în cadrul proiectului. 

• cu folosirea în același scop a unor aplicații online (care solicită date precum nume, 

prenume, fotografie, adresă de e-mail). 

• cu folosirea, pe termen nelimitat, în regim opensource și creative commons, a 

produselor rezultate în urma activităților din proiect. 

Menționez că am fost informat cu privire la regulile de comportare online. Niciun 

participant la proiect (inclusiv copilul meu) nu e în măsură să publice sau să distribuie online, în 

cadrul activităților din proiect, fotografii, texte, filmări care să aducă atingere imaginii copilului 

meu, altor participanți la proiect, altor persoane din școală sau din afara ei sau chiar imaginii școlii 

pe care o reprezintă. Nu se transmit online date cu privire la adresa de acasă, CNP, cont bancar și 

alte date care ar putea să pună în pericol siguranța fizică, materială sau emoțională a copilului meu.  

Am luat la cunoștință că participarea la proiect face parte din activitățile extracurriculare ale 

școlii și se supune acelorași regulamente școlare care normează și activitatea curriculară, că 

participarea la proiect devine obligatorie din momentul în care elevul/eleva s-a înscris, că 

respectarea normelor de conduită civilizată, nediscriminatorie este obligatorie inclusiv în spațiul 

online, că imaginile, textele, videoclipurile pe care fiul/fiica le va folosi pentru realizarea acestui 

proiect trebuie să fie originale, să nu încalce normele în vigoare referitoare la drepturile de autor și 

îmi asum răspunderea pentru comportamentul copilului meu și pentru respectarea acestor norme pe 

toată durata proiectului. 

Înțeleg că instituția organizatoare se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și că datele furnizate vor fi folosite exclusiv în scopul 

desfășurării proiectului și diseminării acestuia. 

Data ______________                                Semnătura _____________________________ 

Am fost informat cu privire la prevederile prezentului acord și mă angajez să îl respect. 

Semnătura elevului/elevei _________________________________  


