CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE
CĂTRE OMV PETROM SA

Nota!
În cazul elevului minor cu vârsta între 14 ani și 18 ani, acest formular se va completa de către
elev și se va semna de elev și de către părinte / tutore / reprezentant legal - spre încuviințare.
Vă rugăm să respectați în completare / semnare și notele de mai jos, din cadrul formularului.
Subsemnatul _______________________________________ (nume si prenume), în calitate de
elev participant în Programul „Liga Elevilor Meseriași”, organizat de OMV Petrom SA în cadrul
programelor de responsabilitate social pe care le derulează
Declar pe propria răspundere că am citit, am înțeles și sunt de acord cu informațiile legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în Nota de informare privind prelucrarea datelor
cu caracter personal în Proiectul „Liga Elevilor Meseriași” disponibilă pe site-ul
www.taraluiandrei.ro.
Îmi exprim Acordul expres, neechivoc și în cunoștință de cauză pentru ca OMV Petrom SA
(denumit în continuare și „Operator”):
□ să realizeze, în cadrul Programului „Liga Elevilor Meseriași”, și să utilizeze în scop de
marketing pe toate canalele de comunicare pe care le utilizează, fotografii și înregistrări video
și/sau audio în care apare imaginea/vocea subsemnatului/ei
Înțeleg și sunt de acord că acest lucru implică faptul că:
 Materialele foto și/sau video vor fi folosite pentru a fi publicate atât pe materiale printate
(banner-e, afișe, revistă internă), cât și în format electronic:
o pe paginile de Intranet / Internet ale operatorului
(http://intranet.petrom.com/portal/02/petromintranet/petromintranet/my_petrom/S
ustainability),
o pe pagina de internet www.taraluiandrei.ro (https://www.taraluiandrei.ro/ ) și
pentru un eventual site dedicat al programului,
o pe Facebook (https://ro-ro.facebook.com/taraluiandrei.ro/,
https://www.facebook.com/Liga-Elevilor-Meseriasi-245655466213324/), Youtube
(https://www.youtube.com/user/taraluiandrei) și Instagram
(https://www.instagram.com/ligaelevilormeseriasi/)
o pe monitoarele TV din sediile operatorului,
o pe alte canale media, după caz.
 Materiale de comunicare realizate de către operator vor fi utilizate în vederea comunicării
lor către angajații proprii, către angajații tuturor companiilor din grupul OMV, precum și
publicului larg, fără ca pentru acestea să am pretenții financiare ori de altă natură din
partea S.C. OMV Petrom SA ori din partea oricărui colaborator al S.C. OMV Petrom SA
implicat direct sau indirect în producerea și publicarea respectivelor materiale.
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 Datele mele cu caracter personal pot fi, de asemenea, preluate de pe unele dintre canalele
de comunicare prezentate mai sus (ex: Facebook, Youtube) și folosite de către terțe
persoane fizice și/sau juridice în scopuri care nu pot fi controlate de către operator și de
către împuterniciții acestuia. În acest caz înțeleg și sunt de acord ca pentru acestea să nu
am pretenții financiare ori de altă natură din partea operatorului ori din partea oricărui
colaborator al acestuia.
 Datele mele personale vor fi divulgate către împuterniciți ai OMV Petrom SA, după cum
urmează:
o SC Grafitti Public Relations SRL, în calitate de împuternicit, asistând operatorul în
aceasta prelucrare de date pentru îndeplinirea scopului mai sus menționat,
o Înțeleg și sunt de acord că pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin pentru
organizarea și promovarea Ligii Elevilor Meseriași, așa cum îi sunt transmise de
către OMV Petrom SA, SC Grafitti Public Relations SRL poate lucra cu
subcontractori (terțe persoane, conform GDPR) care pot avea acces la datele mele
cu caracter personal,
o alte societăți de la nivel de Grup OMV (Austria) care administrează instrumentele
electronice de comunicare internă (Intranet / Internet, ecrane TV etc.)
o precum și publicului larg prin postarea acestor materiale pe pagina de canalele
media, rețelele de socializare, aplicațiile IT și prin intermediul altor instrumente de
comunicare prezentate mai sus.
□ să foloseacă imaginea și vocea mea, așa cum acestea sunt captate în materialele
realizate, în orice mediu, pentru o perioadă nedeterminată și cu titlu gratuit, în scopul prezentat
mai sus. Consimt prin prezentul Acord, că oricare dintre materialele fotografice/filme care conțin
imaginea și vocea mea să fie utilizate de către Operator, direct și/sau prin intermediul
împuterniciților menționați mai sus, în scopuri informative și/sau de promovare, pe canalele de
comunicare prezentate mai sus, fără nicio pretenție de natură financiară ori de altă natură din
partea mea
□ să aducă imaginii și vocii mele orice modificări pe care le consideră necesare în vederea
utilizării pentru scopul de comunicare menționat mai sus și să poată asocia imaginii și/sau vocii
mele diverse texte care pot reprezenta descrieri, prezentări, informări, opinii etc. necesare
scopului de comunicare fără nicio pretenție financiară ori de alta natură din partea mea.
Am fost informat despre faptul că datele mele personale vor fi prelucrate de operator și
împuterniciții lui pe durata necesară editării, publicării și prezentării materialelor de comunicare
folosite de operator și către împuternicii săi conform proiectului Liga Elevilor Meseriași. Astfel,
atât în ceea ce privește materialele de comunicare în format tipărit, cât și formatele electronice
care vor fi folosite pe canalele de comunicare prezentate mai sus folosite pentru organizarea și
promovarea proiectului Liga Elevilor Meseriași acestea vor prelucra datele mele cu caracter
personal pe o perioadă de 5 ani.
În contextul prelucrării datelor mele cu caracter personal, beneficiez de anumite drepturi inclusiv
dreptul de acces (de a obține confirmarea de la operator ca datele mele sunt prelucrate și în
acest caz, detalii relevante cu privire la prelucrare), rectificare (în cazul în care datele sunt
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inexacte), ștergerea datelor (în anumite condiții precum atunci când datele nu mai sunt necesare),
retragerea consimțământului atunci când acesta a fost acordat, fără a afecta însă legalitatea
prelucrării anterior efectuate, opoziție (de a mă opune prelucrării în condițiile legislației aplicabile
– Regulamentul General privind Protecția Datelor), restricționarea prelucrării (în anumite cazuri
precum atunci când susțin faptul că datele sunt inexacte) și portabilitate (de a primi datele cu
caracter personal pe care le-am furnizat anterior, într-un format structurat, comun utilizat și care
poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator). Am totodată
dreptul de a mă adresa autorității relevante de protecția datelor (ANSPDCP) și instanțelor.
Cunosc faptul că pentru mai multe informații referitoare la drepturile mele privind protecția datelor
cu caracter personal pot obține consultând secțiunea ”Legal Notice” pe de pagina de Intranet a
Operatorului
folosind
linkul:http://intranet.petrom.com/portal/02/petromintranet/!ut/p/b1/04_SjzQ3MjI3MTIwNtOP0I_KSyz
LTE8syczPS8zRDy7KB4lFmcWbG1iaGBkbGFlahIaZGzgGBQcEhFg4GhiEGOn7eeTnpurnRgY
qAgBZBLXf/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3SS80SmtFL1o2X00wOUhGSVUyVUE0SUowN0g0MEwwM
DAwMDAw/ (astfel cum va fi actualizat din timp în timp) și de asemenea mă pot adresa
Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de e-mail privacy@petrom.com.
Confirm faptul că am primit o copie a acestui document prin care mi-am exprimat consimțământul
legat de cele de mai sus, astăzi, data de ……………………………..

Semnatura parinte / tutore / reprezentant legal al elevului / elevei

________________

Semnătura

elev (a)

___________________
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