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Nr. ………. / ……………………………. 

 

 

 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/ TUTORELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL  

PENTRU UTILIZAREA IMAGINII ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

 

Școala Gimnazială Nicolae Romanescu Craiova, solicită în cadrul tuturor activitatior și proiectelor 

desfășurate de catre școală, acordul dumneavoastră în calitate de părinte sau susținător legal pentru 

publicarea fotografiilor și/sau secvențelor filmate în care apare sau poate fi identificat copilul 

dumneavoastră, pe site-ul scolii noastre, pe pagina de facebook, cât și în publicații sau emisiuni tv 

înrudite cu proiectele sau instituția noastră. 

 

 

Numele părintelui/tutorelui/reprezentant legal ___________________________________ părinte/ tutore/ 

reprezentant legal al elevului/copilului _____________________________________________________ 

 

□   Sunt de acord ca imaginea fiicei mele/fiului meu să apară în fotografii și/sau secvențe filmate legate de 

activitățile organizate de Școala Gimnazială Nicolae Romanescu Craiova și ca acestea să fie publicate pe 

site-urile www.scoalaromanescu.ro, https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Romanescu-

Craiova-1709461546022120/?ref=aymt_homepage_panel, cât și în publicații sau emisiuni tv înrudite cu 

proiectele sau instituția Scolii Gimnaziale Nicolae Romanescu.  

 

 

□  Nu sunt de acord ca imaginea fiicei mele/fiului meu să apară în fotografii și/sau secvențe filmate legate 

de activitățile organizate de Școala Gimnazială Nicolae Romanescu Craiova și ca acestea să fie publicate 

pe site-urile www.scoalaromanescu.ro, https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-

Romanescu-Craiova-1709461546022120/?ref=aymt_homepage_panel, cât și în publicații sau emisiuni tv 

înrudite cu proiectele sau instituția Scolii Gimnaziale Nicolae Romanescu. 

 

De asemenea, subsemnatul/a……………................…………..............…....prin prezenta declar că am fost 

informat și că înțeleg că datele cu caracter personal furnizate unității de învățământ Școala Gimnazială 

,,Nicolae Romanescu” (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, telefon, email, instituție de 

învățământ, clasa, angajator, ș.a.) sunt prelucrate de catre Școala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu”, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii, 

participării preșcolarului/elevului la activitatile si proiectele desfasurate de institutia noastra și declar că 

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ale copilului meu, ale sotiei/sotului meu precum 

si ale altor persoane menționate și împuternicite de mine.   

 

Nume, prenume:__________________________ 

Semnătura, 

 

Data: ______/______/_________ 
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