Notă de informare + consimțământ
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecț ia 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 (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 04 mai 2016, cu intrare în vigoare de la 25
mai 2018, Fundația Giovanni Bosco vă prezintă următoarele informații:
1) Fundația Giovanni Bosco se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, despre un membru al
familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Prelucrarea de date cu caracter personal se va realiza în scopul
furnizării serviciilor sociale și recreativ-educative. Refuzul dumneavoastră ar conduce la imposibilitatea
furnizării serviciilor (participarea copilului la Școala de Vară „Vara Împreună 2018”).
2) Datele cu caracter personal pe care le furnizați Fundației Giovanni Bosco sunt prelucrate în
mod legal, echitabil și transparent, colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt
prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; sunt protejate împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.
3) Persoanele ale căror date cu caracter personal vor fi colectate au dreptul: la acces, la
rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor, la portabilitatea datelor, de a
se opune prelucrării datelor, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în
mod similar într-o măsură semnificativă, de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, de a depune o
plângere în fața unei autorități de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o
cerere scrisă, datată și semnată la sediul Fundației (str. Veniamin Costache, nr. 66, 900036, Constanța,
România). Cererea dumneavoastră poate fi transmisă și sub forma unui fax la nr. 0241 587198 sau a unui
e-mail semnat cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa: fgb@fgb.ro.
Responsabil protecția datelor: DUMITRU Cristina, telefon 0799 761603, e-mail: contabil@fgb.ro.
Dispoziții privind fotografiile și materialele audio-video
Prin înscrierea copilului la programul Vara Împreună, părintele/reprezentantul legal declară că
este de acord cu realizarea și înregistrarea de imagini/fotografii/materiale audio-video în timpul
desfășurării activităților și expunerea acestora pe site-ul Fundației Giovanni Bosco, pe rețelele de
socializare sau pe orice alt material publicitar întocmit de Fundația Giovanni Bosco și/sau folosit pentru
promovarea activităților desfășurate de aceasta. Stocarea respectivelor materiale are loc în cadrul
Fundației Giovanni Bosco, cu sediul în str. Veniamin Costache, nr. 66, Constanța.
Părintele/reprezentantul legal declară că nu are și nu va avea nicio pretenție față de aceste
difuzări/apariții.
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________ în calitate de
părinte/reprezentant legal al minorului/minorei ____________________________________, luând
cunoștință de informațiile cu privire la protecția datelor, prezentate mai sus, declar că îmi dau
consimțământul ca datele furnizate (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, rețele de socializare, etc.):
- să fie prelucrate în vederea efectuării înscrierii copilului la activitățile din cadrul programului Vara
Împreună și realizării tuturor demersurilor necesare desfășurării în bune condiții a programului;
- să fie utilizate pentru a comunica pe durata activităților la care copilul participă;
- să fie stocate în vederea transmiterii de informații cu privire la activitățile prezente și viitoare ale
Fundației Giovanni Bosco.
Precizez că am fost informat/ă cu privire la posibilitatea de a-mi retrage consimțământul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia.
Am primit un exemplar
Data,
Semnătura,
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