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Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________________ 

cu domiciliul în   ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

email ______________________________________________________, telefon ___________________  

în       calitate       de       ___________________________ (părinte   /   reprezentant   legal  /  împuternicit  

al  reprezentanților  legali)  al  minorului____________________________________________________ 

în vârstă de _____ ani, sunt de acord ca Asociația pentru educatie STEM creativa (CRESTEM) cu sediul în 

Str. Crizantemelor, Nr. 9, Mogoșoaia, jud. Ilfov, să colecteze și să prelucreze  datele cu caracter personal 

ale minorului, cu scopul de a participa în cadrul programului educațional FIRST LEGO League România. 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor 

menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu 

efect ulterior printr-o notificare către CRESTEM*. 

*Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@crestem.org sau 
printr-o cerere scrisă la Str. Crizantemelor, Nr. 9, Mogoșoaia, jud. Ilfov. Vă rugăm să aveți în vedere faptul 
că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea 
consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). În cazul  în care aveți întrebări legate de această 
declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către CRESTEM  în general, vă rugăm să nu ezitați 
să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@crestem.org. 

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații de 
către CRESTEM: 

☐ E-mail  

☐ Telefon  

 

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor 
mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.  

Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuță este bifată cu X. 

 

Data completării:  

Semnătura: 
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Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Asociația pentru educatie STEM creativa (CRESTEM) cu sediul în Str. Crizantemelor, Nr. 9, 
Mogoșoaia, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 
21802/A/2016, CUI 25887046, în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim să vă 
informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în contextul activității 
desfășurate de CRESTEM, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană 
vizată, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR). 

1. Colectarea datelor cu caracter personal 

După caz, CRESTEM prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: 

• date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/altui 
document cu funcție de identificare (de exemplu: pașaport, permis de rezidență etc.), 
precum si alte informații conținute de acestea (e.g. data și locul nașterii, cetățenia etc.), 
semnătura. 

• date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mailul, 
telefonul. 

• imaginea video sau statică, în cazul în care participați la evenimente / acțiuni 
organizate, fizic sau virtual, de către CRESTEM. 

• date necesare evaluării eligibilității Dvs., cum ar fi: calificarea profesională, ocupația, 
numele angajatorului, poziția deținută, etc. 

• orice alte date necesare sau utile desfășurării activității CRESTEM, în condițiile 
legii, precum și date cu caracter personal care sunt aduse la cunoștință de către persoanele 
vizate în diverse circumstanțe legate de interacțiunile cu CRESTEM. 

2. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal 

Prelucrăm date cu caracter personal pentru: 

• A verifica eligibilitatea Dvs. pentru intrarea în relație cu CRESTEM și pentru contractarea 
produsului/ serviciului. 

• A pregăti documentația necesară contractării produsului/ serviciului. 
• Furnizarea de produse și servicii educaționale. 
• Managementul produselor și serviciilor. 
• Gestiune economico-financiară și administrativă 
• Servicii de suport 
• Marketing direct și comunicări comerciale 
• Analize și studii interne 
• Conformare cu cerințe legale și norme interne. 
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3. Temeiul prelucrării 

Temeiul pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale este în 
primul rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră 
și CRESTEM pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituției noastre.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior 
menționate. Dacă acestea vor fi prelucrate și în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, 
vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante. 

4. Drepturile dumneavoastră 

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor Dvs. cu caracter 
personal pe care CRESTEM o realizează: 

1. Dreptul de acces: puteți obține de la CRESTEM confirmarea că prelucrăm datele Dvs. 
cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, 
categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru 
care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a 
prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter 
personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare. 

2. Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu 
caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete. 

3. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal atunci 
când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le 
prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal 
sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse 
conform legislației relevante. 

4. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă 
ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii. 

5. Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, 
inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul 
legitim al CRESTEM, din motive care țin de situația Dvs. specifică. 

6. Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal 
dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne 
permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă 
opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării 
lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru o 
acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul 
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale CRESTEM ca operator prevalează 
asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată. 
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7. Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele 
Dvs. cu caracter personal pe care Dvs ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată 
frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). De 
asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să transmitem datele Dvs. cu caracter personal 
unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea exercita 
dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea se realizează prin mijloace 
automate; și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului Dvs. sau pentru a 
executa un contract cu Dvs. 

8. Drepturile aferente deciziilor automatizate pe care le adoptăm în cursul activității 
noastre: a se vedea, pentru detalii, Secțiunea “Decizii individuale automatizate” de mai 
sus. 

9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: aveți dreptul de a depune o plângere la 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul 
în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: 

Autoritatea Națională pentru 
Supravegherea Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, 
cod poștal 010336 București, România 

anspdcp@dataprotection.ro 
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