Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a___________________________________________________părintele
preșcolarului_______________________________________________________din
grupa_______________________________________________ având în vedere prevederile din
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului GDPR nr.
679/2016. , prin completarea şi semnarea prezentului acord, ne exprimăm consimţământul pentru
colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor noastre și cu caracter personal, precum şi cele ale
minorului, inclusiv a imaginii acestuia de către Grădinița Villanytelep, Odorheiu Secuiesc
De asemenea, prin prezentul ne exprimăm în mod explicit acordul, ca imaginea minorului (foto
sau video) să fie utilizată și să fie făcută public, pe pagina web al Grădiniței villanytelep.ro ,
precum și pe canalele de comunicare online ale Grădiniței Villanytelep, precum şi ale partenerilor
programelor educaţionale încheiate cu gradinita. Fac excepții rețelele de socializare în afara de
pagina facebook oficial al grădiniței: Villanytelepi napköziotthon
Datele personale vor fi prelucrate pe toată durata şcolarizării şi arhivate şi păstrate conform legii.
Prin semnarea prezentului acord, declarăm 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 sediul
Grădiniței Villanytelep, strada Uzinei nr.17, Odorheiu Secuiesc , 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, declar expres, că renunț la orice pretenție materială sau financiară, care ar putea
să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate în scopurile menţionate mai sus.

Numele și prenumele părinților,
__________________________
Semnătura,
___________________________

Data,

