
CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT   

      privind furnizarea de servicii de consiliere școlară 
 
 
Reprezentant legal / elev sau cursant adult  
(numele și prenumele)    ……………………………………………………………….… 
 
Solicit furnizarea de consiliere în cadrul Centrului de consiliere pedagogică și psihologică. 
 
Numele și prenumele clientului:  
………………………………………………………………………………………….. 
 
Data nașterii: …………………………..  locul de reședință: 
…………………………………………………………..… 
 
Motivul solicitării (a se descrie pe scurt): 
……………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Declar că am fost în mod clar și fără echivoc informat(ă) în prealabil despre: 
 
(a) toate elementele esențiale ale serviciilor de consiliere furnizate, în special în ceea ce privește cursul, amploarea, 
durata, obiectivele și procedurile serviciilor de consiliere furnizate;  
(b) beneficiile așteptate și orice consecințe previzibile care ar putea rezulta din furnizarea serviciului de consiliere;   
(c) drepturile și obligațiile mele legate de furnizarea serviciilor de consiliere, inclusiv dreptul de a solicita din nou 
serviciul de consiliere în orice moment, dreptul de a depune o propunere spre examinare în conformitate cu secțiunea 
16a(5) din Legea învățământului, dreptul de a solicita o revizuire în conformitate cu secțiunea 16b din Legea 
învățământului și dreptul de a depune o plângere la Inspectoratul școlar ceh în conformitate cu secțiunea 174(5) din 
Legea învățământului. 
 
Am avut ocazia să adresez întrebări suplimentare la care am primit răspuns de la consilier: 

a) DA    (b) NU*    
 

În cazul în care serviciul de consiliere urmează a fi acordat unui minor, copilul a fost instruit în mod adecvat, având 
posibilitatea de a adresa întrebări suplimentare ținând cont de vârsta și de nivelul său de maturitate intelectuală. 
Am luat cunoștință de drepturile mele: Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, dreptul 
de a corecta, completa sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a transfera date unui alt 
administrator, de a depune obiecții la prelucrare, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere, anume, Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal din Praga. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal poate fi revocată în scris în biroul lucrătorului administrativ. 
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi găsite pe următorul site ………………………..: 

 
 
Consiliere furnizată de: 
Numele și prenumele ................................................    Semnătura ................................................ 
 
La data: …………………………….             Semnătura reprezentantului legal / clientului adult .............................. 
 
 
* A se tăia după caz 

 
 


