ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnat(ul)/(a)……………………………………………………....................., având
CNP....................................., adresa in....................................................................
...............................................................................................................................,
Prin acest acord1 îmi exprim în mod expres consimţământul2 ca AIEC-ANP, cu
sediul în str.Ploiesti, nr. 17-19, sc.1, apt. 2, parter, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj,
având CIF 13735209, în calitate de operator:
 Să prelucreze datele cu caracter personal ale mele si ale fiului / fiicei mele,
constând în datele înscrise în Fisa de inscriere, în scopul derularii relatiilor
de colaborare si al asigurării securităţii în cadrul societăţii;
 Să prelucreze datele fiului / fiicei mele, cu caracter personal, constând în
imagini foto în scopul editării materialelor promotionale care circulă atat în
interiorul cat si in exteriorul societăţii şi respectiv pentru afişare pe panoul
din incinta societăţii;
 Să prelucreze datele mele cu caracter personal constând în telefon şi adresă
de e-mail în scopul facilitării comunicării cu reprezentantii legali ai fiului /
fiicei si cu reprezentantii societatii;
 Să prelucreze datele cu caracter personal ale mele si ale fiului / fiicei mele,
constând în imagini CCTV preluate de camerele de supraveghere din incinta
societăţii, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei copiilor şi a bunurilor
sale si ale societatii;
 Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale mele si ale fiului / fiicei
mele să fie prelucrate pe o perioadă de stocare egală cu perioada în care se
deruleaza colaborarea si acordarea serviciilor societăţii. Am fost informat că
am dreptul la retragerea consimțământului în mod necondiționat în toată
această perioadă de stocare3.
Confirm că am fost informat cu privire la drepturile mele prevăzute în GDPR,
precum dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea
datelor, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a
restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de
opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare,
dreptul la retragerea consimțământului.
Nume, prenume:......................................................................... Semnătura:
Data: ...................
1

Consimţământul este definit de GDPR – Regulamentul General cu privire la protec ția datelor cu caracter personal,
numit Regulamentul nr. 679/2016, ca fiind o „manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară
a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declara ție făcută în
scris, inclusiv în format electronic, sau verbal”; conform Legii nr. 129/2018;
2

Am fost informat asupra faptul că în anumite situaţii, consimțământul persoanelor vizate reprezintă temeiul
juridic de prelucrare al datelor cu caracter personal, atunci când operatorul nu are un alt temei juridic.
3

Cunosc faptul că dreptul la retragerea consimțământului se face pe baza unei cereri scrise în care vor fi
specificate care date cu caracter personal se doresc a fi șterse. Urmare a exercitării dreptului la retragerea
consimțământului, operatorul se obligă să distrugă/șteargă datele mele cu caracter personal.

