
  NOTA DE INFORMARE  

 

Primăria comunei Vorona, județul Botosani, prelucrează datele cu caracter personal 

ale dvs. și/sau ale minorului din prezenta cerere prin mijloace automatizate/manuale. 

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele, însă refuzul dvs. determină imposibilitatea 

promovării modului cum se desfășoară activitățile în cadrul centrelor de tip after-

school, centrul de zi, asistență socială ș.a. similare. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator dar pot fi comunicate 

și altor instituții, societăți sau terți, în baza și în limitele prevederilor legale. Datele sunt 

păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost 

colectate, cu respectarea legislației în vigoare. 

Conform Regulametului (UE) 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, la 

restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu 

fi supus unui proces individual automatizat, dreptul de a vă adresa ANSPDCP și 

justiţiei, precum și dreptul de retragere a consimțământului. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul primăriei sau 

la adresa de e-mail: uat@comunavorona.ro  

Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF 

PUBLIC PROTECTION SRL, CUI: 42692349, e-mail: office@responsabil-dpo.ro 

 

CONSIMȚĂMÂNT PĂRINTE / TUTORE 

 

Subsemnatul.............................................................................................., domiciliat în 

............................................................................., identificat cu CI seria ...... nr............,  

telefon...................., în calitate de părinte/tutore al minorului......................................., 

în vârstă de ......... ani împliniți, declar că am fost informat că Primăria Comunei Vorona 

respectă prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 și îmi exprim în mod expres și 

neechivoc consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale 

furnizate, inclusiv cele biometrice, ce aparțin minorului, de către instituție sau orice alt 

împuternicit al său, în acțiunile de promovare desfășurate în cadrul activităților de tip 

after-school, centrul de zi, centrul de asistență socială ș.a. similare, prin postarea de 

poze și video-uri în spațiul public, pe site-ul și rețelele de socializare ale instituției. 

 Data.............................. 

 Semnătura..................... 
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