CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT AL PERSOANEI VIZATE
ACORD PRELUCRARE DATE
Nume și prenume persoana vizată:

Anul nașterii:

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a
acestora, precum și ale Legii nr. 235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SCOALA GIMNAZIALA NR.19 BRASOV are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dumneavoastră sau despre un alt membru al familiei dumneavoastră.
Prelucrarea datelor cu caracter personal (date personale) privind numele, domiciliul, email, telefon, data şi locul naşterii, CNP, naționalitate, date privind
cartea de identitate și/sau în pașaport, numărul de telefon şi semnatura, se face în baza prevederilor legale aplicabile in vigoare, în scopurile descrise mai
jos. Informații suplimentare pot fi prelucrate în contextul unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dvs, cum ar fi: instrucțiuni
acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, status familial etc.
Prelucrăm datele dumneavoastra pentru a executa procesele educatioanale, în cele mai bune condiții și la cele mai înalte standarde. În cazul
dumneavoastra temeiul prelucrării este constituit de contractul educational pe care l-ati încheiat cu noi având ca obiect serviciile dorite/procesele
educationale .
Datele dvs. pot fi folosite de noi și în scop de marketing, pentru a va ține la curent cu serviciile noastre, prin email sau telefonic, dar și pentru a asigura
îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le oferim. În situația în care ati fost de acord ca datele tale personale să fie prelucrate în scop de marketing, va
comunicăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal - de exemplu, nume, prenume, data nașterii, adresa, adresa e-mail, telefon, date despre
familie, date contractuale, imagini foto/video - inclusiv pentru a crea profiluri pentru noi oferte, diverse pachete și campanii. Acest consimțământ poate fi
retras oricând, respectiv va puteti opune oricând prelucrării datelor furnizate în acest scop.
Datele colectate aferente prezentei declaraţii de consimţământ sunt accesate, folosite si stocate în sistem informatic integrat, prin semnătură electronică,
cu asigurarea adecvată a securităţii si confidenţialităţii operaţiunilor de prelucrare. Datele solicitate sunt necesare la inregistrarea si procesarea
informaţiilor referitoare la serviciul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea oferirii serviciului solicitat.
Stocarea datelor se va face numai pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus, la care se adaugă 3 ani
reprezentând termenul general de prescripţie al unei eventuale acţiuni în justiţie, iar pe perioade mai lungi pot fi prelucrate pentru scopuri de arhivare în
interes public ori în scopuri statistice.
Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de rectificare, dreptul la restricţionarea prelucrării,
dreptul la opoziţie faţă de procesul decizional individual automatizat, dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, datele fiind arhivate conform Nomenclatorului
Arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail

scoala19bv@yahoo.com
Sub anumite rezerve legale vă puteți retrage consimțământul oricând si totodată puteți solicita orice informații suplimentare referitoare la datele tale,
contactându-ne la sediul sau adresa de email indicate în prezentul.
Informații detaliate privind drepturile dvs și modul de exercitare, precum și modul de prelucrare a datelor dvs personale le regăsiți în Informarea anexă.

Prin prezenta vă facem cunoscut ca datele Dumneavoastră pot fi transferate in scopuri statistice, sau pentru arhivare conform Nomenclatorului Arhivistic
aprobat de Arhivele Naţionale.
Semnătura persoanei vizate:

Dacă persoana vizată nu poate face o declarație și/sau nu poate semna în nume propriu, vă rugăm să ne furnizați motivul precum și identitatea
reprezentantului:
Minor

Adult care nu își poate manifesta voința

Altele: __________________________
Numele complet al reprezentantului (-ei):

Semnatura reprezentantului (-ei):
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