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ACORD UTILIZARE FOTOGRAFII/FILME 

  
Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, solicită pentru desfăşurarea  activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, a proiectelor derulate de școală, acordul părinților sau al susținătorilor legali pentru publicarea 

fotografiilor/filmelor  în care apare sau poate fi identificat copilul dumneavoastră pe: 

 site-ul şcolii: http://www.colegiulcartianu.ro/colegiu/  

 grupul de Facebook a şcolii: https://www.facebook.com/groups/159831630753834/ 

 revista Anotimpuri şi  Anuarul şcolii 

 grupul de Facebook a Ansamblului Folcloric “Toporaşul”: 

https://www.facebook.com/ansamblul.toporasul 

 site-urile proiectelor ERASMUS+ derulate de şcoala noastră 

 site-urile proiectelor educaţionale implementate de şcoala noastră 

 proiectele eTwinning implementate de şcoala noastră 

 concursuri şi olimpiade şcolare 

 reviste, publicaţii, auxiliare ale şcolii 

 email-uri trimise de pe site-urile şcolii 
cât și în publicații înrudite cu proiectele sau instituția noastră.  

 

Numele părintelui/tutorelui legal ________________________________________________  

părinte/tutore legal al elevului/copilului ___________________________________, clasa _________.  

 

 Sunt de acord ca imaginea fiicei mele/fiului meu să apară în fotografii/filme  legate de activitățile 

organizate de Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” în timpul anilor de studiu. 

 

 Nu sunt de acord ca imaginea fiicei mele/fiului meu să apară în fotografii/filme  legate de 

activitățile organizate de Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” în timpul anilor de studiu. 

 

 

 

 

Data,            Semnătura, 
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ACORD UTILIZARE FOTOGRAFII/FILME 

  
Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, solicită pentru desfăşurarea  activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, a proiectelor derulate de școală, acordul personalului didactic şi nedidactic pentru publicarea 

fotografiilor/filmelor  în care veţi apare sau sunteţi identificat pe: 

 site-ul şcolii: http://www.colegiulcartianu.ro/colegiu/  

 grupul de Facebook a şcolii: https://www.facebook.com/groups/159831630753834/ 

 revista Anotimpuri şi  Anuarul şcolii 

 grupul de Facebook a Ansamblului Folcloric “Toporaşul”: 

https://www.facebook.com/ansamblul.toporasul 

 site-urile proiectelor ERASMUS+ derulate de şcoala noastră 

 site-urile proiectelor educaţionale implementate de şcoala noastră 

 proiectele eTwinning implementate de şcoala noastră 

 concursuri şi olimpiate şcolare 

 reviste, publicaţii, auxiliare ale şcolii 

 email-uri trimise de pe adresele oficiale ale şcolii 
cât și în publicații înrudite cu proiectele sau instituția noastră.  

 

  

 Sunt de acord ca imaginea mea să apară în fotografii/filme  legate de activitățile organizate de 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” în timpul desfăşurării serviciului în cadrul unităţii şcolare. 

 

 Nu sunt de acord ca imaginea mea să apară în fotografii/filme  legate de activitățile organizate de 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” în timpul desfăşurării serviciului în cadrul unităţii şcolare. 

 

 

 

 

Data,            Semnătura, 
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

PROTECŢIA REPUTAŢIEI 

SIGURANŢA UTILIZĂRII INTERNETULUI 
 

 

 

 

Subsemnata/-ul, în calitate de  ____________________________________________________ la 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”,  declar că mi s-a adus la cunoştinţă faptul că nu am voie  să public în 

mediul online - pe reţele sociale, WhatsApp, Facebook, alte reţele, poştă electronică -   date şi informaţii 

despre angajaţii şcolii fără acordul acestora, deoarece  acestea  devin în principiu accesibile publicului larg.  

Fiecare persoană are dreptul la protejarea reputației, acestea  este un drept care este protejat de 

art. 8 din Convenția Europeană a drepturilor omului, fiind un element care ține de viața privată. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_RON.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Data,            Semnătura, 
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Titlu proiect: _____________________________________ 

Număr de referință proiect: _________________________ 

Perioada implementare: ____________________________ 

 

 

ACORD PARENTAL 

 
 Subsemnatul/a (numele părintelui)_____________________________________ 

posesor al C.I. (seria și numărul CI a părintelui),  _______________, părinte/reprezentat 

legal al elevului ________________________________________ din 

clasa__________________________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” declar 

următoarele: 

a)Îmi exprim acordul ca fiul/fiica mea (numele elevului) _________________________ 

să participe la selecția organizată în vederea alcătuirii grupului țintă/a  beneficiarilor 

direcți în proiectul Erasmus+___________________________________, care se 

derulează pe o perioadă de __________ de luni. 

b)Declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor  

personale ale copilului meu, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în 

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

506/2004. 

c)Îmi exprim acordul privind difuzarea în mediul online a fotografiilor/filmelor în care 

apare copilul meu, realizate în timpul activităţilor proiectului. 

d)Îmi exprim disponibilitatea de a sprijini implicarea copilului meu în pregătirea 

activităților din proiect organizate de Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”. 

 

DATA_____________ 

 

                                                         PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL 

 

                                                                        SEMNĂTURA 
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Titlu proiect: _____________________________________ 

Număr de referință proiect: _________________________ 

Perioada implementare: ____________________________ 

 

Declaraţie de consimţământ 
  

  

  

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de 

identitate seria............, nr....……......, CN……………………cu domiciliul în 

localitatea...................................................................................……………., str. 

.....……………………………….............................. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. 

........., sectorul/judeţul ............……………….,  declar în mod expres pe propria 

răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi 

tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004. 

Totodată îmi exprim acordul privind difuzarea în mediul online a 

fotografiilor/filmelor în care apar, realizate în timpul activităţilor proiectului. 
 

  

  

  

Data:        Nume si prenume:  

 

Semnătură, 
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