ACORD DE U11LIZARE DATE PERSONALE
din data de

Subsemnatul,

(„Acordul")

__.

cetăţean

în
al minorului
al Proiectului

_l_.

român,

născut

la

data

de

in
domiciliat
în calitate de părinte [reprezentant legal
(denumit in continuare ,Minorul'), benehciar

Eduwtional, Social şi Medical, (denumit în continuare .Proiectul Rut"), implementat de:

ŞCOALA RUT. unitate de învăţământ preuniversitar particular din Bucureşti, str. Lacul Bucura 9-13.
sector 5, CUI 34478167, acreditată prin Ordinul de Ministru 6189/1 8.12.2009, persoană juridică de
drept privat si de interes public, parte a sistemului naţional de învătământ prin Hotărârea Consiliului
Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti. cu nr. 9911241220“, reprezentată de doamna LelaHoiban Virg a, in calitate de Director, şi de câtre
FUNDATIA PROVIDENTA, organizatie non-prolit. cu sediul in Bucuresti, Strada Lacul Bucura, nr 913, sector 5, cod de inregistrare Escale 8370572, reprezentate prin Mihail Ciopasiu, in calitate de

Director Executiv

denumite în continuare colectiv „0rganizaţiile“;

prezenta, in numele Minorului şi în calitate de reprezentant legal al acestuia, sunt de acord cu
următoarele, in beneiiciul Organizau'ilor:
Prin

t.

Acord Organizatiilor dreptul de utilizare a imaginii Minorului in materialele promotionale cu privire
la Proiectul Rut, în vederea promovării Proiectului Rut şi a imaginii Organizaţiilor, respectiv
dreptul la reproducerea înfăţişarii tîzice şi a vocii Minorului in orice format media Gnclusiv dar
nelimitat la materiale tipărite, audiovizual, internet etc.), pe toată durata inscrierii in vreunul din
proiectele Organizaţiilor. Acord („Durata de Exploatare").

Recunosc şi inteleg faptul că materialele promotionale care includ imaginea sau vocea Minorului
care au lost aduse la cunoştinţa publicului de către Organizatii în Durata de Exploatare. prin
postare pe retele sociale sau prin alte canale media. online sau print, nu vorfî retrase, d' ! use,
şterse sau eliminate de către Organizaţii ci vor putea rămâne publice şi accesibile şi
ulterior expirării Duratei de Exploatare. iar neînlăturarea acestora de către Organizaţii nu va
constitui o încălcare cu privire la drepturile Minorului sau ale subsemnatului (ex:
fotografiile/materialele video în care apare Minorul vor putea & accesate online şi ulterior expirării
Duratei de Exploatare, pe site-uri web sau retele de socializare apartinand Organizaţiilor sau
partenerilor acestuia, sau ca făcând parte din proiectele sau campaniile anterioare sau în curs de
derulare ale Organizatiilor). Organizatiile insă nu vor mai putea utiliza materiale promoţionale sau
orice alte opere de creatie intelectuală sau artistică ce includ imaginea sau vocea Minorului. în
proiecte sau campanii noi, ulterioare expirarii Duratei de Exploatare.
şi

2. Materialele promotionale create şi drepturile acordate către Organizatii in baza prezentului Acord
vor fi translerabile de către Organizaţii şi finantatorilor lor. în limita aceleiaşi Durata de Exploatare
şi iimitat la realizarea de materiale pentru promovarea Proiectului Rut sau imaginii Organizatiilor.
3.

Toate drepturile acordate Organizatiilor vor putea fi utilizate fără vreo limită de spatiu geogreiic, în
exclusivitate, şi includ tara a se limita, fixarea imagini şi/sau vocii Minorului pe orice suport.
adaptarea, reproducerea integrala sau parţială a imaginii şi/sau vocii tîxate, diiuzarea imaginii
şi/sau vocii Exate prin orice modalitate de transmitere pe toate suporturile de difuzare — internet,
TV, radio, plasme indoor si outdoor. precum şi orice alt suport de difuzare.
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Acord Organizaţiilor şi linantatorilor lor dreptul de a clta din postarile mele despre Minor / postarile
Minorului publice de pe social media, inclusiv prin crearea unor articole din aceste informatii.
Acord Organizatiilor şi tinantatorilor lor dreptul de a utiliza datele personale ale minorului, inclusiv
codul numeric personal. date despre venitul realizat. date despre starea de sănătate, etnie sau
dizabilitati, in vederea includerii sale in Proiectul Rut şi a monitorizării activltăiilor efectuate,
inclusiv a cheltuielior aferente, cât şi In vederea promovării programelor realizate.
Drepturile acordate Organizatiilor şi linantaton'lor lor conform prezentului Acord sunt constituite cu
titlu gratuit el renunt la orice pretenţie privind remuneraţia în legătură cu prezentul Acord sau
privind utilizarea imaginii Minorului în modalităţile stabilite prin prezentul Acord.
Mă oblig sa nu lac declaratii de presă, în mod direct ori indirect. referitoare la asocierea imaginii
Minorului cu Organizatiile şi cu tinantatorii lor, pe toata Durata de Exploatare şi o perioada de 3
(trei) ani de la expirarea acesteia, fără acordul prealabil scris al Organizatiilor.

să nu fac niciun fel de comunicări sau activităţi de natură să aducă atingere imaginii,
renumelui şi activitătii Organizatiilor, şi niciun fel de airmatii defaimatoare. denigratoare sau de
altă natură cu privire la Organizatii sau la produsele/serviciile din portofoliul sau, care să aibă un
impact negativ asupra imaginii Organizatiilor. Această obligatie este aplicabilă şi lată de
Mă oblig

tinanţatorii organizatiilor.
Înţeleg că folosirea imaginii şilsau vocii Minorului reprezintă prelucrare de date personale. tiind
supusă informării referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusă ca Anexa 1 la
prezentul Acord.

Prin semnătura de mai jos, confirm ca sunt de acord cu cele stabilite mai sus
Data:
Numele persoane! care exercită
autoritatea părintească:

Semnăturai
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NOTA DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor personale
Această Notă de informare descrie politicile si predicile noastre referitoare la colectarea şi folosirea
de către noi a datelor dvs. personale în legătură cu Proiectul Rut şi promovarea acestuia si a imaginii
Organizatiilor şi a tinantaton'lor lor şi descrie drepturile pe care le aveti.
1.

Ce categorii de date personale prelucrăm şi cum colectă… şi utilizăm datele

dumneavoastră

Colectăm şi utilizăm, cu ocazia desfăşurării Proiectului Rut. oricare dintre următoareledate cu
caracter personal: („Date Personale“):
(a)

Date de contact: nume. adresă de e-mail. adresă. număr de telefon.
Vom utiliza aceste date pentru comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu
desfăsurarea Proiectului Rut. Această prelucrare este efectuata temeiul interesului
nostru legitim, pentru comunicarea cu dumneavoastră şi urmărirea desfăşurării
Proiectului Rut.

(b)

Materiale foto, audio, video.
Vom utiliza aceste date în cadml comunicărilor publice despre Proiectul Rut, anume
publicarea fotografiilor şi materialelor video pe canalele digitale de promovare ale
Proiectului Rut şi a imaginii Organizaţiilor si inantatorilor, de pe retele de socializare
şi alte platforme online. Această prelucrare este efectuată în temeiul
consimgmantului dvs.
Pentru acest scop. consimţământul dvs. este exprimat prin semnarea Acordului şi
prin transmiterea către Organizatii de fotografii şi înregistrări video sau participarea la
sedinte foto organizate de Organizatii pe durata Proiectului RuL

(°)

Date de identificare si alte tipuri de date: CNP. situatie scolara, situatie socioeconomica a familiei, etnie, date despre sănătate.
Aceste date vor fi utilizate în scopul identificării şi determinării eligibiltatji pentru a
putea beneficia de activitatile realizate în cadrul Proiectului Rut. Aceasta prelucrare
este desfasurata atat in baza interesului nostru legitim pentru identificarea
beneficiarilor Proiectului Rut cat şi în temeiul consimtamantului dvs.

(d)

Alte date referitoare la contextul Proiectului Rut, inclusiv povesti de succes ale
beneficiarilor finali, testimoniale si citate ale beneficiarilor

Aceste date sunt furnizate de dvs. in vederea prezentării şi promovării Proiectului Rut
şi vom utiliza aceste date în cadrul comunicărilor publice despre Proiect. Această
prelucrare este efectuată în temeiul interesului nostru lgitim. pentru descrierea
Proiectului Rut şi promovarea acestuia.
Perioada de păstrare a datelor
Datele Personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate si sunt păstrate doar atât
cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informatiile respective sunt
prelucrate.

Şcoala Rut păstrează datele dvs personale prelucrate cu ocazia Proiectului Rut pe perioada
cerută de lege. prin care şcolile sunt obligate să păstreze toate informatiile despre fostii elevi.
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Fundaţia Providenţa păstrează datele dvs personale pfelucrate cu ocazia Proiectului Rut pe o
perioada de 10 ani, de la ieşirea din program a beneficiarului,
Cui

dezviluim datele personale

Distribuirea datelor in cadrul grupurilor din care Organizatiile fac parte
Datele Personale pot li distribuite către tînanţatorii care susţin Organizaţile, în cazul in care
consideră… că acest lucru este in interesul nostru legitim pentru scopuri administrative
interne sau pentru auditarea şi monitorizarea proceselor noastre interne.
Accesul la Datele Personale este limitat numai la acei angajaţi cărora le sunt necesare acele
informaţii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de aceştia pentru îndeplinirea
unor sarcini.
3.2

Dezvăluirea datelor către terţi
(a)

Vom dezvălui partea necesară din Datele Personale numai în măsura în care sunt
necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:
0)

Pe reţelele de socializare Facebook şi |nstagram, în scopul promovării
Proiectului Rut;

(b)

(ri)

societăţi. alte entităţi sau persoane care ne furnizează servicii de marketing şi
promovare, cum ar fi agenţii de publicitate;

(rii)

alte entităţi cum ar fi autorităţi de reglementare. contabili, auditori, avocaţi sau
alţi experţi externi, în cazul In care activitatea lor necesită aceste informaţii; şi

(lv)

alte societăţi care ne furnizează produse şi servicii, cum ar ii furnizori de
sisteme IT si furnizorii de seNicii de asistenţă aferenţi, inclusiv arhivarea de
emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicaţii. realizare copii de rezervă si
recuperare în ca! de dezastru, servicii de securitate informatică şi alţi
furnizori de servicii externalizare;

De asemenea. vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terţi ln următoarele
situaţii:
0)
(il)

în cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul in acest sens;

persoanelor care pot demonstra ca deţin autoritatea legală de a acţiona în

numele dvs.;
Gii)

care avem obligaţia de a dezvălui datele dvsl personale pentru a
respecta o obligaţie legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor. şi
după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de
securitate nav'onală sau de aplicare a legii sau a de proveni anumite activităţi

în cazul în

ilegale;
av)

pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre
sau ale unui terţ. pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a
preveni orice activitate ilegală: sau

(v)

pentni a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranţa Organizaţiilor, a
angajaţilor, a clienţilor, a furnizorilor. si nuanţatorilor acestora sau a altor

persoane.
3.3

Restricţii legate de utilizarea datelor personale de către destinatari
cărora le punem la dispoziţie informaţiile dvs. personale în temeiul paragrafului 3.2(a)
mai
de
sus sunt limitaţi (prin lege şi prin contract) cu privire la modul in care pot folosi datele
Terţii
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dvs, personale pentru scopulile specitice pe care le—am identincat nol. Întotdeauna ne vom
asigura că orice terţi cărora le divulgăm voluntar informaţiile dvs. personale sunt supuşi
obligaţiilor de oonhdenţialitate si securitate în acord cu prezenta notă de informare şi legislaţia
aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest Iucm nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu
este decizia noastră).
Cu excepua celor detaliate mai sus. noi nu vom divulga vreunui tert şi cu atât mai puţin
comercializa vreo parte din datele dvs. personale fără a vă anunţa, sau. dacă este cazul. fără
a obţine în prealabil consimţământul dvs.

Drepturile dumneavoastră
Aveţi anumite drepturi cu privire la

datele dvs. personale.

(a)

Dreptul de a vă retrage consimţământul: in cazul prelucrărilor de date efectuate
în baza consimţământului dumneavoastră. vă puteţi retrage consimţământul în
orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relaţia
dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor de proporţionalitate si
subsidiaritate, conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

(b)

Dreptul de acces: Puteţi sol la informaţii legate de datele personale pe care le
deţinem despre dumneavoastra nclusiv informaţii legate de categoriile de date pe
care le deţinem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa
din care le-am colectat dacă leam obţinut indirect şi cui sunt divulgate aceste
date, dacă este cazul.

va vom oferi

(6)

(d)

(9)

copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă
solicitaţi mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale. va putem
percepe o taxă rezonabilă bazata pe costurile administrative.
Dreptul la rectilicare: Puteţi obtine de la noi rectincarea datelor personale pe
care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile
pentru a menţine datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în
mod continuu, corecte, complete. actualizate şi relevante. pe baza celor mai
recente informaţii de care dispunem.
o

Dreptul la restrictionare: Puteţi obţine din partea noastră restricţionarea
prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

'

contestati corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru
perioada de care avem nevoie pentru a verilica corectitudinea.

-

prelucrarea este nelegala daca solicitaţi restricţionarea prelucrării in locul
stergerii datelor dumneavoastră personale.

-

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar
dumneavoastră Ie solicitaţi pentru stabilirea. exercitarea sau apărarea
prelenţiilor legale. sau

'

aveţi obiecţii legale de prelucrare în timp ce noi verilicăm

dacă motivele

noastre intemeiate prevalează.

Dreptul la ştergere:

să ne solicitaţi să stergem datele personale pe care le prelucram
despre dumneavoastră Trebuie sa ne conlormăm acestei cereri dacă prelucrăm

Aveţi dreptul

datele dumneavoastră personale. si daca:
1.

Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate;
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2.

Persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situatia sa

particulara;
3.

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

4.

Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligatii legale
care ii revine operatorului

cu exceptia cazului în care datele sunt necesare:
i,

pentru exero'tarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

ii.

pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

iii.

in scopuri de arhivare în interes public, ştiinţific
sau in scopuri statistice; sau

iv.

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta.

sau pentru studii istorice

Dreptul la obiectie: Puteti obiecta — in orice moment la prelucrarea datelor
dumneavoastră personale din motive legate de situatia dumnealoastră
particulară. cu conditia ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimţământul
dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terţe părţi. În
acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu exceptia
cazului în care (i) putem dovedi motive legitime si imperioasa care justifică
prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor
dumneavoastră sau (ii) sau in cazul în care scopul este constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanţă. Dacă obiectati la prelucrare, vă rugăm să
specificati dacă doriti, de asemenea. ca datele dumneavoastră personale să ne
şterse, în caz contrar noi doar le vom restrictiona,

(D

Puteti obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale in
scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar ti moh'vul
dumneavoastră. Dacă marketingul sa bazat pe consimţământul dumneavoastră,
vă puteţi retrage consimţământul.

Dreptul de a depune o reclamatie:

(a»

care aveti o nemulţumire, vă mgam să ne anuntati mai întâi pe noi,
încerca
să remediem situatia. Dacă nu reusim, vă puteti adresa Autorităţii
pentru a
Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin
procedura descrisă pe websiteful lor:

În cazul în

http fidataprotectron rolfăpagejaaggerL RGPDAIangîrq
Vă rugăm

să reţineţi:

Perloada de timp: va vom răspunde

cerere în termen de o lună de zile, perioadă
care poate li prelungită cu până la încă 2 luni, din cauza unor motive specifice legate
de drepturile dumneavoastră sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice
caz, dacă această perioadă este prelungită. va vom anunta in privinta termenului de
prelungire şi a motivelor care au dus la această prelungire.
la

anumite cazuri. s-ar putea să nu vă putem identinca
dalele personale din cauza elementelor de identincare pe care ni le furnizati în
cerere, in astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizata, nu
putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secţiune. cu
exceptia cazului în care ne oferiţi informatii suplimentare care să ne permită să vă
identincăme Vă vom informa şi va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii
suplimentare.

Imposibilitatea identificării:

În
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5.

Modificări privitoare la nota de intormare
Această notă de informare poate n modilîcată ori de cate ori considerăm necesar. Orice
modiiicări efectuate la această nota de informare vă pot ti aduse la cunoştinţă prin orice mijloc
de comunicare fezabil.
Întrebări suplimentaresau formularea unor reclamaţii
În cazul în care aveti întrebări suplimentare sau dacă doriti să depuneti o reclamatie cu privire
la modul în care colectam, utilizăm sau stocăm informatiile dvs. personale sau în cazul în
care doriţi să vă exercitati oricare dintre drepturile pe care le aveti în legătură cu datele

dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi:

Şcoala Rut
Email: sooalaxuthgmail com
Tel: 40 21 451 0035

Adresă: Strada Lacul Bucura. nr 9-13, sector 5, Bucuresti

Fundatia Providenta
Email: [MQMQQPiQŞU—m

fg

Tel: +40 21 451 0401

Adresă: Strada Lacul Bucura, nr 943, sector 5, Bucuresti
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