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Școala primară 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul(a), ............................................... ............................................... (numele și prenumele) 
în calitate de 

  

reprezentant legal al copilului / elevului (numele și prenumele ................................................... 

 

consimt prin prezentul la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
de către administratorul pentru date cu caracter personal, care este Școala primară 
....................................... ... ... ...,  

cu sediul la .................................................................................................., (denumit în continuare 
„Administrator”), putând să prelucreze următoarele date cu caracter personal despre mine și copilul 
meu în sensul Regulamentului RGPD și al Politicii RGPD școlare: 

› numele, prenumele copilului/elevului; 

› fotografia copilului/elevului, 

› înregistrări audio, 

› înregistrări video, 

› documente și alte expresii personale – lucrări de artă, eseuri, spectacole muzicale create de 
copil/elev; 

› datele de contact ale reprezentanților legali în scopul organizării educației și creșterii la 
școală, dotările școlare (club școlar, cantină școlară) – e-mail, număr de telefon, casetă de 
date 

› datele de contact ale tutorilor legali care nu corespund adresei copilului/elevului (nume, 
prenume, adresă, număr de telefon); 

› asigurarea de sănătate a copilului/elevului – din motive de comunicare în domeniul SSM; 

› starea de sănătate a elevului. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în timpul oferirii de educație copilului/elevului la școală 
pentru care este furnizat consimțământul reprezentantului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

Prin semnătura mea îmi dau acordul meu liber și explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal de mai sus. Admit că acordul este voluntar și poate fi retras în orice moment, de exemplu 
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prin trimiterea unui e-mail la .........................cz, printr-un mesaj către Administrator la caseta de date 
cu codul ................... sau prin scrisoare la adresa de mai sus a Administratorului.  

 

Declar că sunt conștient(ă) de faptul că am următoarele drepturi, în conformitate cu legile privind 
protecția datelor cu caracter personal: 

› să-mi retrag acest consimțământ în orice moment; 

› să solicit informații cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în baza 
consimțământului meu; 

› să solicit clarificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

› să solicit accesul la aceste date și actualizarea, corectarea sau completarea acestor date; 

› să solicit ștergerea acestor date cu caracter personal; 

› să solicit restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; 

› în caz de îndoială cu privire la respectarea obligațiilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, am dreptul de a contacta Administratorul sau depune o plângere la Oficiul pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.uoou.cz). 

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 în conflict cu 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 Administratorului sau operatorului de date să remedieze situația. 

Prin aplicarea semnăturii mele, confirm, de asemenea, că alte persoane autorizate să exercite 
răspunderea părintească și drepturile de reprezentant legal al copilului (de exemplu cel de-al doilea 
reprezentant legal) au fost informate și sunt de acord cu acest consimțământ. 

Pentru mai multe informații despre modul în care Administratorul lucrează cu datele cu caracter 
personal, consultați Declarația de confidențialitate. Documentul este disponibil în format electronic 
pe site-ul Administratorului de mai sus sau pe hârtie la sediul Administratorului sau la secretariatul 
școlii. Funcția de Responsabil cu protecția datelor este exercitată de către ..............................., 
persoana autorizată să acționeze în numele Responsabilului fiind: ..................  telefon: 
…………………………….., e-mail: ……………………………………………………… 

 

 
 
 
  numele și prenumele reprezentantului legal      semnătura reprezentantului legal 

(Cu majuscule) 

http://www.uoou.cz/

