
DECLARAȚIE - Acord de prelucrare date cu caracter personal inclusiv imagine și voce 

Nota! 

În cazul elevului minor cu vârsta între 14 ani și 18 ani, acest formular se va completa de către 
elev și se va semna de elev și de către părinte / tutore / reprezentant legal - spre încuviințare.  

Va rugăm să respectați în completare / semnare și notele de mai jos, din cadrul formularului.  

Subsemnatul / a ………………………………………......................................................................... 

în calitate de elev participant în programul Leaders Explore, prin prezenta, îmi exprim 
consimțământul ca Fundația Leaders, cu sediul în București, sector 2, str. Mihai Eminescu nr. 90, 
ap. 8, în calitate de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele cu caracter 
personal ale mele, respectiv nume, prenume, funcție, loc de de învățământ, date legate de 
activitate, imagine, voce, telefon, adresa de email, data nașterii, precum și alte date pe 
care le voi furniza în mod voluntar* în scopul realizării de materiale foto / video pentru 
organizarea și promovarea programul Leaders Explore, conceput și organizat de către operator în 
scop de comunicare a programelor comunitare și de dezvoltare / sprijinire a 
comunităților (în baza consimțământului exprimat de mine prin acest document).  
Totodată, declar că am fost informat cu privire la următoarele: 

• Materialele foto și/sau video vor fi folosite pentru a fi publicate atât pe materiale printate 
(banner-e, afișe, revistă internă), cât și în format electronic: 

o pe paginile de Intranet / Internet ale operatorului: https://leaders.ro/  
o pe Facebook https://www.facebook.com/FundatiaLeaders/  
o pe canalele de comunicare ale sponsorilor, după caz. 
o pe alte canale media, după caz. 

• Materiale de comunicare realizate de către operator vor fi utilizate în vederea comunicării 
lor către angajații proprii, sponsorilor, precum și publicului larg, fără ca pentru acestea să 
am pretenții financiare ori de altă natură din partea Fundației Leaders ori din partea 
oricărui colaborator al Fundației Leaders implicat direct sau indirect în producerea și 
publicarea respectivelor materiale. 

• Înțeleg și sunt de acord că datele mele cu caracter personal pot fi, de asemenea, preluate 
de pe unele dintre canalele de comunicare prezentate mai sus (ex: Facebook, Youtube) și 
folosite de către terțe persoane fizice și/sau juridice în scopuri care nu pot fi controlate de 
către operator și de către împuterniciții acestuia. În acest caz înțeleg și sunt de acord ca 
pentru acestea să nu am pretenții financiare ori de altă natură din partea operatorului ori 
din partea oricărui colaborator al acestuia. 

• Datele mele personale pot fi divulgate către împuterniciți ai Fundației Leaders, după cum 
urmează: 

o Înțeleg și sunt de acord că pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin pentru 
organizarea și promovarea Leaders Explore, așa cum îi sunt transmise de către 
Fundația Leaders, poate lucra cu subcontractori (terțe persoane, conform GDPR) 
care pot avea acces la datele mele cu caracter personal, 

o precum și publicului larg prin postarea acestor materiale pe pagina de canalele 
media, rețelele de socializare, aplicațiile IT și prin intermediul altor instrumente de 
comunicare prezentate mai sus. 

• Datele mele personale vor fi prelucrate de operator și împuterniciții lui pe durata necesară 
editării, publicării și prezentării materialelor de comunicare folosite de operator și către 
împuternicii săi conform programului Leaders Explore. Astfel, atât în ceea ce privește 
materialele de comunicare în format tipărit, cât și formatele electronice care vor fi folosite 
pe canalele de comunicare prezentate mai sus folosite pentru organizarea și promovarea 
* Organizatorul nu va prelucra date cu caracter personal sensibile (ex: date medicale, originea rasială sau 
etnică, date genetice sau biometrice, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, 
apartenența la sindicate, sau orientarea sexuală)



programului Leaders Explore acestea vor prelucra datele mele cu caracter personal pe o 
perioadă de 5 ani necesară pregătirii, editării și publicării lor pe respectivele canale de 
comunicare și ulterior șterse sau arhivate în cadrul respectivelor canale de comunicare și 
gestionate conform procedurilor de ștergere aplicabile pe acestea. 

• În contextul prelucrării datelor mele cu caracter personal, beneficiez de anumite drepturi 
inclusiv dreptul de acces (de a obține confirmarea de la operator ca datele mele  sunt 
prelucrate și în acest caz, detalii relevante cu privire la prelucrare), rectificare (în cazul în 
care datele sunt inexacte), ștergerea datelor (în anumite condiții precum atunci când 
datele nu mai sunt necesare), retragerea consimțământului atunci când acesta a fost 
acordat, fără a afecta însă legalitatea prelucrării anterior efectuate, opoziție (de a mă 
opune prelucrării în condițiile legislației aplicabile – Regulamentul General privind Protecția 
Datelor), restricționarea prelucrării (în anumite cazuri precum atunci când susțin faptul că 
datele sunt inexacte) și portabilitate (de a primi datele cu caracter personal pe care le-am  
furnizat anterior, într-un format structurat, comun utilizat și care poate fi citit automat și 
de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator). Am totodată dreptul de a mă 
adresa autorității relevante de protecția datelor (ANSPDCP) și instanțelor. Cunosc faptul că 
pentru mai multe informații referitoare la drepturile mele privind protecția datelor cu 
caracter personal mă pot adresa Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de e-mail 
office@leaders.ro. 

• Totodată, acord operatorului dreptul de a folosi imaginea și vocea mea, așa cum acestea 
sunt captate în materialele realizate, în orice mediu, pentru o perioadă nedeterminată și cu 
titlu gratuit, în scopul prezentat mai sus menționat. Consimt prin prezentul Acord, că 
oricare dintre materialele fotografice/filme care conțin imaginea și vocea mea să fie 
utilizate de către operator, direct și/sau prin intermediul împuterniciților menționați mai 
sus, în scopuri informative și/sau de promovare, pe canalele de comunicare prezentate 
mai sus, fără nicio pretenție de natură financiară ori de altă natură din partea mea. 

• De asemenea, sunt de acord ca operatorul să aducă imaginii și vocii mele orice modificări 
pe care le consideră necesare în vederea utilizării pentru scopul de comunicare menționat 
mai sus și să poată asocia imaginii și/sau vocii mele diverse texte care pot reprezenta 
descrieri, prezentări, informări, opinii etc. necesare scopului de comunicare fără nicio 
pretenție financiară ori de alta natură din partea mea. 

Confirm faptul că am primit o copie a acestui document prin care mi-am exprimat 

consimțământul legat de cele de mai sus, astăzi, data de ……………………………..  

Semnătura părinte / tutore / reprezentant legal al elevului / elevei 

________________ 

Semnătura elev (a)         Data: 

___________________       _______________

!  2


