Deutscher Wirtschaftsklub Kronstadt
Asociația Clubul Economic German Brasov
_______________________________________

Tel.: 0268 416 107
E-mail: office@dwk.ro

Acord participare la proiectul
Săptămâna Informării Profesionale Fit for Future
16-20.03.2020

Subsemnata/ul _______________________________________________________________
în calitate de părinte / reprezentant legal / tutore al elevului ____________________________
_______________________________ îmi exprim acordul ca fiul/fiica noastră să
efectueze 5 zile de practică în perioada 16-20 martie 2020 în compania ___________________.

Declar că:
1. Am fost informat/a despre faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului
General pentru Protecția Datelor al UE (RGPD UE) - Regulamentul 2016/679 CE - am
următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele și ale elevului
pe care îl reprezint în mod legal:
a) dreptul la informare, conform art.13 si art.14 al RGPD UE;
b) dreptul de acces la datele mele cu caracter personal, conform art.15 al RGPD UE;
c) dreptul la rectificare conform art.16 al RGPD UE;
d) dreptul la ștergerea datelor conform art.17 al RGPD UE;
e) dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale conform art.18 al RGPD UE;
f) dreptul la portabilitatea datelor conform art.20 al RGPD UE;
g) dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, conform art. 21 si 22 al RGPD UE;
h) dreptul să îmi retrag, în orice moment, consimțământul pentru colectarea,
prelucrarea/stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, conform art. 21 al RGPD UE.
2. Sunt de acord ca datele mele personale respectiv ale elevului pe care îl reprezint să fie
colectate, prelucrate, stocate, folosite de către persoanele direct implicate în organizarea
proiectului Săptămâna Informării Profesionale Fit for Future 2020, atât din partea Asociației
Clubul Economic German Brașov, cât și a companiilor implicate în proiect.
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3. Am fost informat/-ă și sunt de acord că retragerea prezentului consimțământ trebuie
făcută formal, prin transmiterea unei notificări scrise către Asociația Clubul Economic German
Brașov. Am luat la cunoștință faptul că retragerea prezentului consimțământ poate atrage
imposibilitatea desfășurări proiectului.
4. Sunt de acord ca:
- elevul să fie filmat și/sau fotografiat în cadrul activităților de elaborare a materialelor de
promovare a proiectului;
- materialele filmate și imaginile fotografiate cu elevul din cadrul etapelor proiectului
(prezentări, interviuri, practică în companii și festivitate de feedback să fie folosite în cadrul
acțiunilor de promovare.
Prezentul acord este valabil pentru perioada desfășurării proiectului (februarie-aprilie), în
condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului,
demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările din Legea
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea 504/2002 a
audiovizualului și Decizia nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual.

Părinte / reprezentant legal ________________________________
Semnătura ___________________
Data _______________________
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