ACORD PARTICIPARE ÎN CONCURSUL „LIGA ELEVILOR MESERIAȘI” ȘI DE
COLECTARE ȘI PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR

Subsemnatul (a)........................................................................................................................, domiciliat (ă) în
(localitate/adresă).............................................................................................................................................jud
ețul ..................................................., posesor / posesoare a cărții / buletinului de identitate seria ............
numărul ........................................... declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea fiului / fiicei mele cu
numele ....................................................................................................... , născut în localitatea.....................,la
data de ...................................... și inmatriculat(ă) ca elev în clasa ..............., la școala / liceul
...................................................................................................,
din
(localitatea)................................................................., specializarea ................................................................,
în proiectul “Liga Elevilor Meseriași” (denumit în continuare Proiectul).
Prin prezenta, declar că am citit Regulamentul Concursului “Liga Elevilor Meseriași”, disponibil pe
www.taraluiandrei.ro, secțiunea Liga Elevilor Meseriași, și sunt de acord cu prevederile acestuia. De asemenea,
am luat la cunoștință și sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către Organizator și Partenerii acestuia
în Proiect a datelor personale ale fiului/fiicei mele constând în: nume, prenume, adresă, date carte de identitate,
CNP, adresă de email, număr de telefon, Școală, clasă, ciclu de învățământ, rezultate școlare, formare
profesională, voce, imagine.
Am luat la cunoștință și sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopuri precum:
desfășurarea Concursului; înscrierea participanților în Concurs; desemnarea câștigătorilor; validarea
câștigătorilor și acordarea premiilor câștigătorilor Concursului, depunerea și soluționarea contestațiilor,
îndeplinirea diverselor formalități pentru participarea la evenimentele organizate potrivit Secțiunii 6 din prezentul
Regulament activități de promovare a Concursului, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de
piață, statistică, administrative, de media și altele asemenea.
Am luat la cunoștință despre conținutul Secțiunii 10 din Regulamentul Proiectului privind drepturile deținute de
titularul datelor personale și procedurile de urmat în vederea ștergerii sau actualizării datelor, conform legii,
cunosc prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.
Sunt de acord să cedez fără nicio pretenție financiară ori de altă natură, ca parte din desfășurarea Proiectului,
drepturile pentru folosirea imaginii și/sau vocii fiului meu / fiicei mele pe toate materialele de promovare asociate
programului de responsabilitate socială “Țara lui Andrei”, pe termen nedeterminat și în orice mediu de difuzare.
Data ………………………………………….
Semnătura ………………………………..
………………………………………….

Telefon de contact

