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DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 
 

Subsemnatul* (a), _____________________________________________, domiciliat 

în  _________________________________________________________________________

__, telefon ______________________, e-mail________________________ în calitate de 

părinte al _________________________________/ participant voluntar la proiectului Doing 

Research Midnight in Romania (DoReMi-Ro, proiect nr. 954638, Horizon 2020 Research 

and Innovation Programme; http://noapteacercetatorilor.ro/nc/nc2020/noaptea-cercetatorilor-

2020-constanta/), declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de dispozițiile Legii 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 protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu 

modificările și completările ulterioare, precum și de conținutul informării  organizatorilor cu 

privire la aceste date (informare aflată pe verso) și declar că sunt de acord ca aceste date cu 

caracter personal să fie stocate, prelucrate. 

 În aceste condiții, la solicitarea organizatorilor, pun la dispoziția acestora, de bună voie, 

datele personale ale subsemnatului/ei și ale copilului meu pentru scopurile menționate în nota 

de informare și, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Legea nr. 

190/2018, a următoarelor date personale: numele și prenumele, vârsta, adresa, semnătura, 

telefon, e-mailul.  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale exclusiv pentru scopurile prevăzute 

mai sus pe durata  derulării proiectului. 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință de întregul conținut și am 

completat personal datele din prezenta declarație. 

 

Data _______________________      Semnătura _______________________ 

*Elevii peste 18 ani completează în nume propriu, pentru elevii sub 18 ani completează 

părinții/reprezentanții legali ai acestora  

 

Informare 
 

Organizatorii prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru 

desfășurarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2020. Durata prelucrării datelor cu caracter 

personal furnizate de dumneavoastră este cea a derulării proiectului.  

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și să solicitați ștergerea acestora 

după încheierea perioadei de desfășurare a concursului.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată 

la  organizatorii concursului.  
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DECLARAŢIE PROFESOR COORDONATOR 

 

Subsemnatul (a), _____________________________________________, profesor la 

___________________________________________________________________________, 

telefon ______________________, e-mail________________________, în calitate de 

coordonator al elevului ______________________________________, participant la 

proiectului Doing Research Midnight in Romania (DoReMi-Ro, proiect nr. 954638, Horizon 

2020 Research and Innovation Programme; http://noapteacercetatorilor.ro/nc/nc2020/noaptea-

cercetatorilor-2020-constanta/), declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de 

dispozițiile Legii 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 protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare, precum și de conținutul 

informării  organizatorilor cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) și declar că sunt 

de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate. 

 În aceste condiții, la solicitarea organizatorilor, pun la dispoziția acestora, de bună voie, 

datele personale ale subsemnatului/ei pentru scopurile menționate în nota de informare și, prin 

aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Legea nr. 190/2018, a următoarelor 

date personale: numele și prenumele, adresa, vârsta, semnătura, telefon, e-mailul.  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale exclusiv pentru scopurile prevăzute 

mai sus pe durata  derulării concursului. 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință de întregul conținut și am 

completat personal datele din prezenta declarație. 

 

Data _______________________      Semnătura _______________________ 

  

  

Informare  
 

Organizatorii prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru 

desfășurarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2020. Durata prelucrării datelor cu caracter 

personal furnizate de dumneavoastră este cea a derulării proiectului.  

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și să solicitați ștergerea acestora 

după încheierea perioadei de desfășurare a concursului.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată 

la  organizatorii concursului.  

  

  

 

 


