
Unitatea de învățământ_________________________________ 

Olimpiada de Biologie – Etapa Județeană- 12 martie 2023 

  

ACORD DE CONSIMȚĂMÂNT 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(reprezentant legal: părinte/tutore) 

 

Subsemnatul/a ___________________________________________ în calitate de 

părinte/tutore al (nume și prenume 

elev)________________________________________________________, CNP (părinte/tutore) 

____________________________________________________________,  

declar prin prezenta că: 

 

□ sunt de acord ca organizatorii Olimpiadei de Biologie – Etapa Județeană - 12 martie 2023, să fie 

autorizați să proceseze datele personale ale (nume/prenume 

copil)________________________________, CNP (copil) ____________________________, în 

cadrul activităților evenimentului (inclusiv la afișarea rezultatelor finale), în baza Regulamentului UE 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), precum și prelucrarea, stocarea/ arhivarea 

datelor conform normelor legale.  

□ nu sunt de acord ca organizatorii Olimpiadei de Biologie – Etapa Județeană- 12 martie 2023, să 

fie autorizați să proceseze datele personale ale (nume/prenume 

copil)________________________________, CNP (copil) ____________________________, în 

cadrul activităților evenimentului (inclusiv la afișarea rezultatelor finale), în baza Regulamentului UE 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), precum și prelucrarea, stocarea/ arhivarea 

datelor conform normelor legale.  

 

Declar că am luat la cunoștință de drepturile conferite de Regulamentul UE 679/2016, 

inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, respectiv dreptul la 

acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

Notă: În cazul în care părintele/tutorele legal al elevului nu este de acord, rezultatele finale vor fi 

afișate anonimizat, în baza unui cod ce va fi transmis de către unitatea de organizatoare. Restul 

procedurilor, privind prelucrarea, stocarea/ arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 

conform normelor legale. 

 

Semnătura:          Data: 


