
 

ANEXA 10 

 

CONSIMȚĂMÂNT 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul/a________________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea_______________________________, str. _________________________, nr. ___, bl. ______, sc. 

____, et. ____, ap.____, județ/sector __________________________ telefon ______________, născut/ă în data 

de_______________, legitimat cu CI seria _____ nr _______________, emis la data de ___________________, 

având CNP _______________________________ declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declarație și/sau din actele/copiile actelor 

depuse pentru înscrierea în vederea participării la activitățile proiectului ,,#Magurele- Educație de calitate 

pentru copiii de la 0 la 3 ani,, contract nr. 40825/21.04.2021 - proiect derulat și implementat de către Primăra 

Orașului Măgurele în parteneriat cu Grădinița nr. 1 și Asociația Europas. 

Înțeleg ca prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016 / 679, Legii 129 / 2018 precum și a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusa în legislația 

națională prin Legea nr.506/2004. Prin completarea prezentului formular, subsemnatul/a îmi exprim 

consimțământul expres și neechivoc, explicit și informat, asupra colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor 

mele personale, inclusiv a celor cu caracter special. 

De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a imaginii mele (fotografii, filme, clipuri, etc.) 

exclusiv în scopul promovării activităților și rezultatelor proiectului ,,#Magurele- Educație de calitate pentru 

copiii de la 0 la 3 ani,, contract nr. 40825/21.04.2021 pe pliante, postere, broșuri, presa scrisa și audio video, 

site-ul proiectului etc. Imaginile nu pot fi degradante, sau defăimătoare și nu pot aduce atingere dreptului la 

viața privata, decenta și/sau norme morale. 

Aveți dreptul de a solicita oricând retragerea consimtamantului dat. 

 Retragerea ulterioară a acestuia nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuată înainte 

de retragerea acestuia. Retragerea trebuie făcută în scris și asumată sub semnătură 

Pentru detalii suplimentare legate de colectarea, gestionarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal vă rugăm să utilizați adresa de e-mail: alina.ion@primariamagurele.ro sau completarea unei 

cereri depusă la sediul nostru. 

 

 

 SEMNATURA          DATA 
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JUDEȚUL ILFOV 

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE 
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