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                  Erasmus+ de scurta durata – domeniul Educatie scolara 
2022-1-RO01-KA122-SCH-00075367 

                                                  Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală 

 

Formular pentru acordarea consimțământului privind procesarea datelor personale 
 

1. Descrierea proiectului și activităților  
Durata proiectului este de 12 luni în perioada 16 august 2022- 15 august 2023 

Scopul proiectului este formarea competențelor de cetățenie digitală în rândul elevilor școlii 
și dezvoltarea expertizei profesorilor pentru a ajuta la formarea unor astfel de competențe, ca 
și pentru a ajuta părinții în asistarea copiilor lor în mediul digital cu toate provocările acestuia 
Prin acest proiect se urmărește: 

- Abilitarea a 10 profesori din Colegiul Național Al.I.Cuza, Focșani în decurs de un an 
în formarea de competențe de cetățenie digitală pentru elevi 

- Formarea în decurs de un an în rândul a 60 de elevi cu vârste cuprinse între 10-18 
ani de comportamente responsabile observabile, legate de utilizarea mediului digital, 
specifice cetățeniei digitale 

- Conștientizarea a cel putin 60 de părinți cu privire la rolul părinților în dezvoltarea 
competențelor de cetățenie digitală în rândul elevilor pe parcursul anului școlar 2022-
2023 

- Dezvoltarea competenței echipei manageriale în anul școlar 2022-2023 de a elabora 
o politică legată de cetățenia dgitală 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal – Notă de informare 

Pentru realizarea proiectului vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale participanțlor la 
activități. 

Vor fi prelucrate datele personale strict necesare pentru desfășurarea în bune condiții a 
proiectului. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe toată durata desfășurării proiectului 
cât și ulterior pentru scopuri de diseminare a rezultatelor proiectului.  

În realizarea obiectului prezentului acord, Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale 
participanților la activitățile proiectului Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală. și anume:  

1. date de identificare, numele și prenumele, orașul de reședință și școala, telefon, 
email,  în scopul comunicării pe parcursul proiectului cu reprezentații Colegiului 
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Național Al.I.Cuza Focșani și pentru raportarea către Agentia națională pe parcursul si 
după încheierea proiectului  
 

2. fotografii și materiale foto-video în care apar participanții implicați în realizarea 
activităților si care vor fi colectate pentru promovarea activităților și rezultatelor din 
proiect. 

- Poze din cadrul activităților desfășurate Aceste poze vor conține chipul  
participanților. Ele vor fi folosite pentru promovarea activităților și rezultatelor 
proiectului pe site-ul Colegiului Național Al.I.Cuza Focșani și platformele de 
social media.  

CNAIC poate transfera date cu caracter personal cu privire participanții la proiect către 
finanțatorii proiectului, în măsura în care acest lucru este necesar conform prevederilor 
legale fiscale în vigoare sau pentru buna desfășurare a proiectului. 

CNAIC acționează în calitate de operator și se obligă să respecte toate obligațiile ce îi  
revin în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu 
caracter personal. 
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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  
privind prelucrarea datelor personale 

 
Subsemnata/Subsemnatul, ______________________________________ participant în 

cadrul proiectului  Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală, în cadrul programului       

Erasmus+ de scurta durata – domeniul Educatie scolara 2022-1-RO01-KA122-SCH-

00075367, derulat de Colegiul Național Al.I.Cuza Focșani , în perioada  16 august 2022-15 

august 2023, luând cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal  

 
Îmi dau consimțământul prin prezenta ca 
 [Vă rugăm să bifați căsuțele cu care sunteți de acord] 
 
Colegiul Național Al.I.Cuza Focșani, Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, 
Romania, reprezentat prin director Andreea Raluca Săndulescu 
 
1. să colecteze datele de identificare (numele și prenumele,, școală, oraș, telefon, email), 
cu scopul: 

- de a întocmi lista de participanți la activitățile proiectului și de a le pune la dispoziția 
finanțatorului proiectului pentru etapa de raportare  

- comunicării și promovării activităților si diseminării rezultatelor proiectului  

2. să colecteze materiale foto-video conținând imaginea participantului în cadrul 
activităților din proiect   

3. să colecteze materiale foto-video conținând imaginea participantului în cadrul 
activităților din proiect  

4. să distribuie materialele foto-video cu imaginea participantului în cadrul activităților 
proiectului în scopul promovării/diseminării proiectului.  

Îmi exprim consimțământul pentru ca imaginea mea, , indiferent dacă este redată foto sau 
video, să fie utilizată și făcută publică în materialele realizate de către CNAIC în contextul sau 
cu referire la activitățile educaționale desfășurate. 
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Modalitățile de comunicare care vor conține imagini pot fi: comunicate de presă, inclusiv în 
medii digitale, electronice, de imprimare, tipărituri, televiziune, film, publicații și alte materiale. 
Acestea pot fi combinate cu alte imagini, text, grafică, film, audio, audio- vizuale, pot fi 
modificate şi vor fi utilizate în scopuri de promovare ale CNAIC.   

 

Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că  am luat la cunoștință drepturile 
care ne sunt conferite de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate: 

„Conform Legii nr. 190/2018    pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de 
intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, 
aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor 
drepturi, vă  puteți adresa cu o cerere scrisă, datată  și semnată, la Asociația Expert Forum, 
cu sediul pe strada Semilunei nr.7,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.” 

De asemenea, acest acord reprezintă confirmarea faptului că renunțați la orice foloase 
materiale sau financiare, care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate 
în scopurile menționate mai sus. 

 

Data 
 
_________________________ 

Semnătură 
 
_________________________ 

 
Informare cu privire la drepturile persoanelor vizate 
 
Puteți solicita o copie a datelor dvs. personale, restricționarea prelucrării sau vă 
puteți retrage consimțământul în orice moment în legătură cu prelucrarea datelor, 
ceea ce are ca efect eliminarea materialelor foto-video din mediile de difuzare. 

Aceste drepturi se exercită printr-o cerere transmisă la collegecnaic@yahoo.com 
sau direct la sediul nostru. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat 
toate cererile dvs. sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula 
o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
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Caracter Personal. De asemenea, puteți să vă adresați direct instanțelor de 
judecată competente. 

 

 

 

 

 

 

 


