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Anexa nr.5 la Regulamentul de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului educaţional before & after school 

Nr. ..../............................. 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 
 
 

Subsemnatul/a (nume/prenume) ..........................................................................................., 

cu domiciliul în ............................., str. ................................................................ nr. ........ bl. ......, sc. ......, 

ap. ......, judeţul/sector ...................... identificat cu B.I/C.I. seria ...... nr. ......................, eliberat de 

..................................., la data de ................................................... CNP ................................................., 

telefon ........................., email ...........................................................,  

îmi exprim acordul cu privire la utlizarea și prelucrarea datelor mele personale și ale  

fiului/fiicei mele cu numele ...............................................................................  de către Direcția educație 

cultural sportivă și identitate comunitară, pentru înscrierea în cadrul Serviciului educaţional before & 

after school, începând cu data de .................................. 

Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și în scop statistic, cu 

respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea 

publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obţinerea 

consimţământului în condiţiile legii. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial în conformitate cu 

prevederile: 

✓ Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

✓ Legea nr.129 din 5 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 

privind înfiinţarea organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2011 pentru protecţia 

persoanelor cu privire șa prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. 

 
 

Data:                                                                                                                                                                     Semnătură, 
......................................                                                                                                   ............................................... 
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