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PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS +  

 DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR 

NUMĂR DE REFERINŢĂ:  2018-1-RO01-KA229-049131 

 

EXPRIMAREA ACORDULUI BENEFICIARILOR PROIECTULUI 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................., legitimat(ă)cu 

C.I. seria ….., nr. ……………., eliberată de către SPCLEP ………………….., la data de …………………., 

telefon ……………………………., adresa de e-mail ………………………………….., în calitate de 

beneficiar al proiectului Erasmus+ ”Once upon a time …the SEA”, nr de referință 2018-1-RO01-KA229-

049131, implementat de  Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia, în baza Regulamentului General 

privind Protecția Datelor, îmi exprim acordul pentru:  

1.  prelucrarea datelor cu caracter personal: 

a) Sunt de acord cu prelucrarea de către Şcoala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia a datelor 

cu caracter personal în vederea întocmirii documentelor proiectului, promovării şi diseminării 

activităților derulate precum şi a produselor rezultate, cu respectarea legislației specifice în 

vigoare.  

     DA                                              NU 

b) Sunt de acord ca datele personale să fie furnizate de către Școala Gimnazială  ”Lucian Grigorescu” 

Medgidia, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale, în situaţii de evidență, statistică, raportări, mediatizare, cu respectarea legislației 

specifice în vigoare. 

     DA                                              NU         

2. utilizarea de către Şcoala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia a unor imagini 

fotografice, filmări: 

 Sunt de acord ca imaginea mea să fie promovată pe site-uri educaționale, pe site-ul școlii și al 

proiectului, pe pagina oficială de Facebook a școlii și a proiectului, în mass media, în vederea 

mediatizării activităților și a rezultatelor proiectului Erasmus + în care sunt implicat/implicată. 

Îmi exprim consimțământul în favoarea şcolii, cu privire la utilizarea (neremunerată) a 

imaginilor fotografice ale persoanei mele în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor 

fotografice în alte scopuri este strict interzisă. 

    DA                                                       NU 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal mi s-a adus la cunoștință că: 

 Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia prelucrează datele cu caracter personal în 

conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, cu respectarea prevederilor „Politicii de securitate a 

datelor cu caracter personal”. 

 Drepturile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute de Legea nr. 133 din    

8 iulie 2011, intrată în vigoare la 25 mai 2018. 

 Am dreptul de informare, de acces şi de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, inclusiv de cel 

de opoziţie şi precum şi alte drepturi ce rezultă din legislaţia privind protecţia datelor şi pot să le exercit 

printr-o cerere scrisă transmisă către Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu” Medgidia, serviciul 

secretariat, prin intermediul serviciilor poştale sau la adresa de e-mail scgrigorescumedg@yahoo.com. 

 Pot solicita în orice moment modificarea, rectificarea, actualizarea, ştergerea, restricţionarea datelor 

cu caracter personal, printr-o cerere scrisă depusă la secretariatul Şcolii Gimnaziale                           

“Lucian Grigorescu” Medgidia sau transmisă la adresa de e-mail scgrigorescumedg@yahoo.com 

 

 Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este valabil pe 

toată perioada derulării proiectului (1 sept 2018-31 aug.2020). 

                                                                                                    

                

  Data:                                                                                                               Nume şi prenume beneficiar,                                                     

 

                                                                                    Semnătura 

 

 

ONCE UPON A TIME…THE SEA 
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PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS +  

DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR 
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TABEL NOMINAL  
CU ACORDUL EXPRIMAT DE CĂTRE REPREZENTANŢII LEGALI AI ELEVILOR 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI 

referitor la fotografierea / filmarea în timpul derulării activităților proiectului 

şi apariția acestora în mass media precum şi la prelucrarea datelor  

cu caracter personal 

 

Subsemnații, reprezentanți legali ai elevilor clasei                   beneficiari ai proiectului, am 

fost informați de către învățătorul/dirigintele clasei cu privire la prevederile legale în vigoare, 

referitoare la protecţia persoanelor şi prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal, şi ne exprimăm 

acordul în conformitate cu tabelul nominal ataşat: 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Nume și prenume 

reprezentant legal 

Sunt de 

acord 

Nu sunt 

de acord 

Semnătură 

reprezentant 

legal 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

Prezentul acord este valabil pe toată perioada derulării proiectului (1 sept 2018-31 aug.2020) şi trei ani 

de la încheierea lui. 

 

Nume şi prenume învățător/diriginte,                                                                            Semnătura, 

ONCE UPON A TIME…THE SEA 
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PRECIZĂRI  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor proiectului 

 
Datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automatizate/manuale de către Școala 

Gimnazială "Lucian Grigorescu” în cadrul proiectului Erasmus + ”Once upon a time ….the SEA”, 

nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049131, sunt: nume, prenume, CNP, numărul și seria actului 

de identitate, adresa, telefon, e-mail, informații din Registrele matricole și evidența salariaților.  

În calitate de beneficiar al proiectului sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, ele fiind 

necesare întocmirii documentelor proiectului. Refuzul dvs. determină imposibilitatea derulării 

activităților prevăzute în planul de implementare. 

Informațiile furnizate sunt destinate utilizării de către unitatea noastră și sunt comunicate 

numai următorilor destinatari: Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Ministerului Educației 

Naționale, Autorităților locale, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale.  

Conform Legii nr. 129/2018 și Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor și de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă 

opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 

secretariatul școlii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

 

NOTĂ: 

 

Oricare beneficiar al proiectului are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la 

prelucrarea datelor personale. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări 

prevăzute de lege (de exemplu cele efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, 

securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter 

obligatoriu. 

De asemenea, oricare beneficiar al proiectului are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără 

nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii nr. 129/2018 și legii nr. 677/2001, vă puteți 

adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul școlii, sau la adresa de e-mail 

scgrigorescumedg@yahoo.com. 

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de legile în vigoare, vă puteți adresa Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată. 

Un model de plângere există la adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal: http://dataprotection.ro. 

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, situată în București, 

Bld. Magheru, nr. 28-30, Sector 1  

Telefon: (+4) 0318 059 211  

Fax: (+4) 0318 059 602 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Web: http://dataprotection.ro 

 

 

ONCE UPON A TIME…THE SEA 
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