
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- FirSTep Concurs de proiecte -

Vă rugăm să citiți și să vă exprimați acordul prin marcarea căsuțelor corespunzătoare

1. Am citit și am înțeles conținutul și sunt de acord cu informarea privind prelucrarea datelor

cu caracter personal realizată de i) Lumina Institutii de Invatamant SA – cu sediul în

București, Str. Balta Albina nr.9, et.4, cam. 412, sector 3, înregistrată în Oficiul National al

Registrului Comertului București cu nr. J40/14330/2017, cod de înregistrare fiscală
RO4272695, în calitate de operator și de ii) Liceul Teoretic International De

Informatica/Scoala Primara Spectrum – Bucuresti/International School Of Bucharest - Lumina

Institutii De Invatamant Sa/Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum – Cluj/Scoala

Gimnaziala Internationala Spectrum – Iasi/ Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum –

Ploiesti/International School Of Oradea,/Liceul International De Informatica

Constanta,/Scoala Gimnaziala Spectrum – Constanta/Instituția Privată De Învățământ Liceul

Teoretic „Orizont„ Buciucani,,/Instituția Privată De Învățământ Liceul Teoretic „Orizont„-

Durelsti /Instituția Privată De Învățământ Liceul Teoretic „Orizont,,- Ciocana/Instituția Privată
De Învățământ Liceul Teoretic ,,Orizont,, Ceadîr-Lunga/Instituția Privată De Învățământ Liceul

Teoretic,,Orizont,,- Balti în calitate de împuternit al operatorului, astfel cum această
informare este disponibilă și actualizată pe website-ul oficial al Concursului de proiecte

FirSTep Project Competition - www.firstep.ro.

[...] Da  /  [...] Nu

2. Prin prezenta îmi exprim acordul ca i) Școala, în numele și pentru Lumina Instituții de

Învățământ SA și ii) Lumina Instituții de Învățământ SA să prelucreze toate datele cu caracter

personal pe care le-am furnizat, inclusive conținutul materialelor realizate de elev,

înregistrate și trimise prin e-mail și/sau Zoom, în scopul participării elevului la Concursul de

proiecte FirSTep

[...] Sunt de accord  /  [...] Nu sunt de accord

3. Sunt de acord ca Lumina Instituții de Învățământ SA și persoanele împuternicite de aceasta

să prelucreze, colecteze, stocheze, utilizeze și să publice în cadrul unor sesiuni live Zoom și

prin canalele de social-media (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin,Instagram), pe site-urile

partenere Lumina Instituții de Învățământ SA și în alte publicații aparținând acesteia, a

datelor cu caracter personal furnizate împreună cu materialele de participare a elevului la

Concursul de proiecte FirSTep în scop de marketing și publicitate pentru promovare a

Concursului de proiecte FirSTep.

[...] Sunt de accord  /  [...] Nu sunt de accord

4. Înțeleg că Școala și Lumina Instituții de Învățământ SA nu sunt responsabile pentru nicio

acțiune sau decizie a furnizorilor serviciilor de tip social-media (Facebook, Youtube, Zoom

etc). Prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către furnizorii de servicii de social

media, opțiunile de contact și drepturile și setările privind protecția vieții private de către

furnizorii de servicii de social media, pot fi regăsite în politica de confidențialitate și în alte

politici și documente disponibile pe fiecare dintre platformele social media.

5. Acest acord poate fi retras oricând, printr-o simplă notificare către Lumina Instituții de

Învățământ SA. Notificarea de retragere a acordului poate fi trimis prin e-mail către Lumina

Educational Institutions la următoarele adrese dpo@lumina.ro (se va scrie expers ,,FirSTep”

in titlul sau subiectul e-mailu-lui) sau printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de

primire la adresa de sediu social .
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Retragerea acordului nu are niciun efect cu privire la utilizarea datelor înainte de revocare și

nu produce efecte cu privire la prelucrarea datelor pe care Lumina Instituții de Învățământ SA

este obligată să o realizeze conform legii, pe perioada prevăzută de lege. Ca regulă generală,

dacă acordul este retras, toate operațiunile de prelucrare care sunt bazate pe consimțământ

și care au avut loc înainte de retragerea consimțământului conform GDPR rămân valabile.

Totuși Lumina Instituții de Învățământ va înceta orice prelucrare, dacă este posibil și

participarea elevului la Concursul de proiecte FirSTep NU va mai fi posibilă.

6. Prin exprimarea acestui acord, părintele/tutorele/reprezentantul legal în mod direct, liber și

fără echivoc își exprimă consimțământul și aprobarea pentru prelucrarea datelor în scopurile

mai sus menționate, conform art. 6 alineat 1, litera a) din GDPR.

7. Prin prezenta declar pe proprie răspundere sub sancțiunea faslului în declarații, că sunt

părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.

În cazul în care acest document nu este semnat de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali,

persoana care semnează confirm că are și constimțământul celeilalte părți și că Școala și

Lumina Instituții de Învățământ SA nu au nicio răspundere sub acest aspect.

8. Declar, pe propria raspundere, că am luat cunostinta cu privire la Informarea privind

prelucrarea datelor personale privind FIRSTEP - Concurs de Proiecte, versiunea 07.01.2022

si sunt de acord cu aceasta. Informarea este disponibila pe website-ul FirStep

https://www.firstep.ro/competition/data_protection

[...] Da   /   [...] Nu

Data : ______________

Elev participant _________________________________________

(nume, prenume)

__________________________________________________________________________
(școala, clasa, vârsta)

Părinte/Tutore/Reprezentant legal _________________________________________

(nume, prenume)

____________________
(semnătură)
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