
Consimțământ informat  

 

În calitate de reprezentant legal, îmi dau acordul Școlii primare ............................................. (denumită 
în continuare „Școala”) să colecteze, să prelucreze și să înregistreze datele cu caracter personal și datele 
cu caracter personal sensibile privind copilul meu __________________________________________, 
data nașterii ___________________, în sensul Regulamentului RGPD și al Politicii RGPD școlare. Îmi 
dau acordul numai pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru 
activitatea Școlii și în măsura necesară pentru îndeplinirea scopului declarat pentru  

– păstrarea documentației medicale necesare; 
– efectuarea examinărilor psihologice; 
– realizarea și publicarea de date și fotografii în materiale promoționale ale Școlii, inclusiv pe site-ul 
Școlii; 
– organizarea de evenimente școlare și extrașcolare (călătorii, tabere în aer liber, excursii etc.); 
– însoțirea elevului la și de la Școală. 

Îmi acord consimțământul pentru întreaga perioadă de educație a copilului meu la această Școală și 
pentru durata prevăzută de lege pentru prelucrare, utilizarea în scopuri științifice și arhivare. Acord 
aprobarea numai Școlii, care nu poate furniza aceste date cu caracter personal și cu caracter personal 
sensibile altor persoane și autorități decât în cazurile prevăzute de lege și trebuie să protejeze aceste 
informații împotriva accesului și prelucrării neautorizate sau accidentale, al modificării și distrugerii, 
utilizării incorecte sau pierderii. 

Am fost informat(ă) cu privire la drepturile mele, în special despre dreptul de a-mi retrage acest 
consimțământ în orice moment, fără a da niciun motiv, dreptul de acces la aceste date, dreptul de a le 
corecta, de faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dreptul de a fi informat(ă) 
ce date cu caracter personal au fost prelucrate și în ce scop. De asemenea, confirm că am fost 
informat(ă) că, în cazul în care constat sau cred că Administratorul sau operatorul de date prelucrează 
date cu caracter personal încălcând protecția vieții private a persoanei vizate sau contrar legii, mai ales 
dacă datele sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării acestora, pot să solicit explicații din 
partea instituțiilor de mai sus și să solicit ca Administratorul sau operatorul de date să remedieze 
situația. În special, aceasta se poate referi la blocarea, corectarea, completarea sau eliminarea 
informațiilor personale. 

 

 

 În __________________ la data de ___________________ 

  

  

Numele reprezentantului legal __________________________ și semnătura __________________ 

  

Numele reprezentantului legal __________________________ și semnătura __________________ 

 


