
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale 

Beneficiari indirecţi 

 

Subsemnatul (subsemnata ) ...................................................................................................... născut(ă) în 

localitatea ....................................................... la data de .................................fiul(fiica) lui......................................şi a 

........................,  cu domiciliul  în localitatea .................................................. strada .............................................. nr..., 

ap........... judeţul .......................................,legitimat(ă) cu Carte de identitate sau buletin seria.........nr................................, 

CNP................................................................. părinte/tutore legal al minorului  

..........................................................................................., CNP.............................................................................................. 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelorcu caracter personal, ale  mele şi ale 

fiului/fiicei mele,de către Grădiniţa cu Program Prelungit  ”Universul copiilor” din Cluj-Napoca. 

Sunt informat de către conducerea grădiniţei – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile: 

 Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privindprotecţiapersoanelorfiziceînceeacepriveşteprelucrareadatelor cu caracter 

personal şiprivindliberacirculaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privindprotecţiadatelor),  

  Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţiadatelorpersonaleîncadrulactivităţilorspecificedesfăşurate de 

autorităţile de aplicare a legii. 

Introducere 

Grădiniţa cu Program Prelungit  ”Universul copiilor” din Cluj-Napoca, cod unic de înregistrare 17971458, cu sediul 

social în Cluj-Napoca, respectă confidenţialitatea datelor personale furnizate de persoanele vizate şi se angajează să o 

protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidenţialitate. 

Grădiniţa este operator în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul 

Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor). 

Prezenta Politică de confidenţialitate descrie informaţiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră şi 

modul în care aceste informaţii pot fi utilizate sau divulgate de noi. 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie urmatoarele aspecte pentru a înţelege politicile şi practicile noastre cu privire la informaţiile 

dumneavoastră cu caracter personal şi modul în care le vom trata. 

Informaţiile pe care le colectăm despre dumneavoastră 

Colectăm mai multe tipuri de informaţii de la şi despre beneficiarii direcţi şi indirecţi ai grădiniţei noastre, de exemplu: 

 informaţii pe care le colectăm când completaţi chestionare privind calitatea serviciilor oferite de grădiniţa noastră 

sau cereri de înscriere/reînscriere în grădiniţă 



 nume şi prenume, detalii de contact, adrese de e-mail. 

Utilizarea informaţiilor 

Utilizăm informaț iile pe care le colectăm despre dumneavoastră şi copilul dumneavoastră sau pe care ni le furnizaț i 

dumneavoastră, inclusiv date cu caracter personal, în următoarele scopuri: 

 pentru a realiza înscrierea/ reînscrierea copiilor pe platforma naţională SIIIR; 

 pentru a vă furniza informaț iile pe care ni le solicitaț i; 

 pentru a vă informa despre activităţile noastre; 

 pentru a realiza statistici: 

Divulgarea informaţiilor dumneavoastră 

Putem divulga informaț iile cu caracter personal pe care le obț inem de la dumneavoastră către terț i pentru: 

 a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligaț ie legală; 

 a executa un contract sau  cerere justificate legal; 

 a proteja drepturile ș i bunurile grădiniţei. 

Drepturile de care beneficiaţi în legătura cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevazute de 

lege, sunt următoarele: 

 dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma in date anonime datele a caror prelucrare nu este 

conformă legii, în special datele incomplete sau inexacte; 

 dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate ș i legitime legate de situaț ia dumneavoastră 

particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

 dreptul de a vă opune fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru 

marketing direct sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop; 

 dreptul de a contesta deciziile luate exclusiv pe baza unor prelucrări de date efectuate prin mijloace automatizate 

ș i care produc consecinț e juridice în ceea ce vă priveș te. 

 dreptul de a formula o plangere la ANSPDCP, în situaț ia în care apreciaţi că grădiniţa v-a afectat drepturile 

prevăzute de lege. 

 dreptul de a vă adresa justitiei, în situaț ia în care apreciaț i căgrădiniţa v-a încălcat drepturile prevazute de lege. 

Durata stocării 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în 

secț iunea „Utilizarea informaț iilor”, dar nu mai mult de 5 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste 

scopuri, urmează a fi: 

 distruse 

 transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiț ia ca datele cu caracter personal să fie 

prelucrate în limite ș i scopuri similare cu cele agreate iniț ial sau 

 transformate în date anonime ș i păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau ș tiinț ifică. 

 

Data, Nume, prenume:__________________________ 

Semnătura, 

 


