
 

Declaraţie 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi de folosire a imaginii 

   

  

 

 

Subsemnatul(a)..................................................................................................., cod numeric personal 

........................................................, născut(ă) la data ................în localitatea ................................... , 

domiciliat(ă) în......................................................................................., posesor al C.I. seria .............. 

nr .................., eliberată de ........................................................ , la data de ............... , în  calitate de 

parinte/ tutore legal/ elev/ student, candidat la Competiția Piano ArtIs, 2022, declar cã: 

 Am fost informat cã datele mele personale urmează a fi prelucrate în cadrul competiției  

Piano ArtIs 2022, fiind necesare în desfășurarea acesteia. 

 Am fost informat cã datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt 

comunicate următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale și altor intitutii abilitate.  

 Am fost informat cã în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu Modificãrile și 

completările ulterioare, coroborate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, beneficiez de următoarele 

drepturi: dreptul ca datele sa fie colectate numai în scopuri legitime clar definite; dreptul ca datele 

solicitate sa nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate sa nu fie stocate mai mult decât este nevoie; 

dreptul de acces de intervenție asupra datelor; dreptul ca datele personale sa fie protejate împotriva 

distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita 

ștergerea datelor după ce colectarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat. 

 Imi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în 

cadrul Piano ArtIs 2022, în timpul desfășurării acestuia și ulterior încetării acestuia, pentru a 

permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de platã sau financiare. 

 Sunt de acord cu realizarea/fotografierea/înregistrarea şi difuzarea imaginii mele/ a 

fiului/fiicei mele în toate acţiunile de vizibilitate referitoare la Piano ArtIs 2022; 

 Nu am şi nu voi avea nicio pretenţie faţă de aceste apariţii aşa cum sunt ele prezentate mai 

sus. 

 Am citit şi sunt de acord cu regulamentul şi termenii şi condiţiile concursului prezentate pe 

Site şi pe pagina de Facebook a competiției; 

 Menţionez că am fost informat/ă cu privire la dreptul de imagine şi respectarea vieţii private. 

 Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez. 

 

 Data:  

 

 Semnătura candidat/ părinte/ 

 tutore legal: 
  


