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Anexa 2 
 

Accord de prelucrare a datelor 

 

Cu privire la minorul (elev al DSBU):   __________________________________

 

În unele situații, prelcurarea datelor dumneavoastră personale și a datelor personale ale copiilor 
dumneavoastră înscriși la DSBU necesită acordul dumneavoastră. Prin urmare, vă rugăm să luați în 
considerare operațiunile de prelucrare menționate mai jos și să ne comunicați consimțământul dvs. 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate în secțiunea următoare. Vă 
rugăm să plasați inițialele în căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni de prelucrare cu care 
sunteți de acord. 

1. De regulă, DSBU prelucrează datele de sănătate ale elevilor în scopul furnizării asistenței 
medicale. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește dezvăluirea alergiilor de care suferă un elev, DSBU solicită 
consimțământul dumneavoastră.  

Scopul dezvăluirii alergiilor către personalul propriu și către cadre medicale este de a crește gradul 
de conștientizare cu privire la starea medicală a elevului și de a asigura o intervenție promptă în 
cazul în care elevul manifestă reacții alergice sau pentru a preveni astfel de reacții.  

Apreciem că acordarea unui astfel de consimțământ este în interesul elevului. În lipsa acestui 
acord, vom putea prelucra datele minorului doar atunci când interesele vitale ale acestuia impun 
prelucrarea datelor sale chiar fără a fi necesar acordul dumneavoastră (ex: situații de maximă 
urgență care impun o intervenție rapidă). În celelalte situații, lipsa sau retragerea acestui acord 
poate duce la imposibilitatea de a lua măsuri pentru prevenirea sau tratamentul reacțiilor alergice. 

Având în vedere aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne anunțați dacă sunteți de acord cu 
prelucrarea datelor personale ale minorului cu privire la alergii prin bifarea casutei 
corespunzatoare, potrivit optiunii dvs. 

 

 

2. DSBU are o politică strictă în ceea ce privește utilizarea fotografiilor și a videoclipurilor 
(“imagini") 

ale elevilor în timpul activităților legate de școală.  

Unele dintre imaginile capturate în timpul activităților legate de școală vor fi utilizate de DSBU 
pentru publicare pe propriul site web, pe social media (pagina Facebook), în Anuarul școlar, 
publicații deținute de terți angajați contractual cu DSBU. Mentionam ca aceste imagini ar putea 
ramane stocate in arhiva DSBU sau in publicatiile si mediile mentionate pentru o perioada 
nelimitata daca dvs. nu veti proceda la retragerea consimtamantului. 

Spuneți-ne dacă ne permiteți să utilizam imaginile minorului în diferite publicații școlare 
prin bifarea casutei corespunzatoare, potrivit optiunii dvs. 

 

 

 

 

Părinte 1 
 

   DA      NU 

Părinte 2 
 

      DA      NU 
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3. DSBU organizează diverse evenimente si activități de strângere de fonduri (evenimente, gale, 
etc.). Pentru a promova astfel de activități și pentru a vă invita să vă alăturați eforturilor de 
strângere de fonduri, DSBU dorește să utilizeze detaliile dvs. de contact, adică adresa de e-mail 
și numărul de telefon.  

Indicați dacă doriți să primiți astfel de comunicări prin bifarea casutei corespunzatoare, 
potrivit optiunii dvs. 

 Părinte 1 
 

Via e-mail  
   DA       NU 

 
Prin sms 
   DA       NU 
 
In format fizic  
           DA         NU                                   

Părinte 2 
 

Via e-mail  
   DA       NU 
 
Prin sms 
   DA       NU 
 
In format fizic 
 

 DA    NU

 

Rețineți că lăsarea oricărei căsuțe goale va fi interpretată ca refuz al consimțământului și, 
prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal nu va fi efectuată de DSBU în situația 
respectivă pentru scopurile menționate. 

În măsura în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat pentru oricare dintre situațiile de 
mai sus, ne puteti scrie un mesaj in acest sens pe e-mail sekretariat@dsbu.ro sau puteți depune o 
cerere la sediul DSBU. 

În sensul prezentului document, toate referințele la „părinte" / "părinți" includ situațiile în care un 
„tutore" / "tutori" reprezintă elevul/elevii. 

 

Parinte 1 / reprezentant legal    Parinte 2 / reprezentant legal 

Semnatura       Semnatura 

Data        Data 

 

 

 

Sunt de acord cu folosirea imaginilor minorului/ minorilor 
pe paginile social media 

 
 
 

Părinte 1 
 

       DA      NU 

 
 
 

Părinte 2 
 

       DA      NU 

Sunt de acord cu folosirea imaginilor minorului/ minorilor 
pe pagina web a DSBU 

Părinte 1 
 

   DA      NU 

Părinte 2 
    DA       NU 

Sunt de acord cu folosirea imaginilor minorului/ minorilor 
în Anuarul școlar, însoțită de numele și clasa copilului 

Părinte 1 
     DA       NU 

Părinte 2 
     DA       NU 

Sunt de acord cu utilizarea imaginilor minorului/ minorilor 
în portofoliul elevilor (digital / print)   

Părinte 1 
  DA    NU 

Părinte 2 
    DA    NU

Sunt de acord cu folosirea imaginilor minorului/ minorilor 
în mass-media / terțe părți implicate în contract cu 
DSBU. 

Părinte 1 
     DA       NU 

Părinte 2 
   DA       NU 
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