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INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU IMAGINI 
INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI (RUMENO) 

 
Elaborat în conformitate cu art. de la 13 până la 15 din Regulamentul U.E.  2016/679 (G.D.P.R.) 

 

O scurtă descriere a proiectului în care vor fi capturate fotografii sau înregistrări audio sau audio video a elevului:  
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
În ce scop vor fi 
prelucrate datele mele 
cu caracter personal? 

Personalul autorizat de Institut va putea relua prin mijloace audiovizuale, precum și fotografii a elevul, în 
scopul strâns legat de activitatea educațională în curs de desfășurare. Aceste imagini au scopul de a 
documenta activitatea desfășurată și pot fi văzute  în școlă pentru a face o analiză critică a acestora. 

Ce garanții am că datele 
mele sunt prelucrate în 
conformitate cu 
drepturile și libertățile 
mele personale? 

Tratamentul se va desfășura în incinta școlii atât în modul manual, cât și în cel informatic. 
Pentru a garanta confidențialitatea datelor, se vor aplica măsuri organizatorice și de securitate a 
informațiilor adecvate pentru a asigura confidențialitatea datelor, care este evidențiată în "Documentul de 
măsuri pentru protejarea datelor persoanelor" elaborat de această instituție școlară. Institutul a furnizat 
persoanelor desemnate instrucțiuni precise cu privire la comportamentul care trebuie ținut și la 
procedurile care trebuiesc aplicate pentru a asigura confidențialitatea datelor utilizatorilor săi. 
Nici o decizie automată nu va fi efectuată asupra lor. 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

Imaginile vor fi difuzate în cadrul grupului de clasă în modul de hârtie (fotografii) și calculator (fișier în 
format imagine sau video) și o copie a hârtiei și mass-media digitale care pot fi livrate elevilor din clasă 
pentru a face uz privat în contextul strict familiar și prietenos. 
 
Imaginile vor fi, de asemenea, comunicate ……………………………………………………………………………...................... 
 

...................................................................................................................................................... (Specificaţi); 
 
și/sau răspândite prin …………………………………………………………………………………………………………...................... 
 

......................................................................................................................................................(Specificaţi); 
 
Acestea nu vor fi transferate destinatarilor care au reședința în țări terțe în ceea ce privește Uniunea 
Europeană sau organizațiile internaționale. 

Cât timp îmi veți păstra 
datele? 

Mass-media care conține imaginile (fotografii și imagini video) vor fi păstrate la Institut pe durata anului 
școlar în curs și până la 1 an după sfârșitul anului școlar. 
La sfârșitul anului școlar, acestea vor fi predate elevilor clasei pentru uz privat într-un mediu strict familiar 
și prietenos. 

Care sunt drepturile 
mele? 

Aveți dreptul să solicitați operatorului de date: 
- Accesul la datele dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea lor; 
- Limitarea și opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc; 
- Portabilitatea datelor; De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Control a 
Statul de reședință, precum și să retrageți consimțământul pentru tratament în conformitate cu art. 6 din G.D.P.R. 

Ce se întâmplă dacă nu-
mi dau datele? 

Consimțământul pentru utilizarea imaginilor este opțional; dacă nu avem consimțământul părintelui nu 
vom putea utiliza imaginile și/sau  înregistrările audiovizuale ale subiectului în cauză în scopurile 
menționate anterior. 

Cine este proprietarul 
tratamentului? 

Institutul Școlar 
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Infanzia: ☐Cristo Risorto ☐Groppello ☐Cascine S.P. 

Plesso Primaria: ☐Q. Di Vona ☐Groppello ☐Cascine S.P. ☐Guarnazzola 

Secondaria I Grado: ☐Alessandro Manzoni 

Subsemnații ..................................................................................................... 
 
Părinții elevului .................................................................. Clasa : ............     Secția: ................. 
 
 
 Părinții declară că au revizuit politica de confidențialitate cu privire la utilizarea imaginilor și își exprimă 
consimțământul față de următoarele. 
 
 

CERERI DE CONSIMȚĂMÂNT ÎN CONFERMITATE  CU ART. 7 din REGULAMENTUL UE. 

CERERE 
 SUNT DE ACOD 

NU SUNT DE 
ACOD 

(Pune un X în coloanele din dreapta la alegerea ta) 
 

Personalul autorizat de Institut va putea relua prin mijloace audiovizuale, precum și fotografii a 
elevului ca parte a proiectului descris mai sus. 
Imaginile vor fi difuzate în cadrul grupului de clasă pe hârtie (fotografii) și calculator (fișier în 
format imagine sau video), iar copia pe hârtiei și a suporturilor digitale pot fi livrate elevilor din 
clasă pentru a face uz privat într-un mediu strict familiar și prietenos. 

  

 
Imaginile în cauză vor fi, de asemenea, comunicate ………………………………………........................... 
 
........................................................................................................................................... (Specificaţi) 

  

 
Imaginile în cauză vor fi difuzate ……………………………………………............................ 
 
........................................................................................................................................... (Specificaţi) 

  

 
 
Locul și data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Numele și Prenumele 1° Părinte ………………………….…………………………………………..               Semnătura…........................................................... (*) 
 
 
Numele și Prenumele 2° Părinte ………………………….………………………………………….. Semnătura…........................................................... 
 
(*)  În cazul în care documentul în cauză este semnat de un singur părinte, având în vedere alineatul (1) și articolul 337 alineatul 

(3) din Codul civil, se presupune că ambii părinți sunt de acord. 


