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Anexa 2 

Formular de consimțământ 
pentru realizarea de materiale FOTO-VIDEO  

 
 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS, cu sediul în Bdul. Decebal nr 11, sector 3, 
București, dorește să vă prelucreze următoarele date cu caracter personal: imaginea, vocea pentru 
realizarea de materiale video în orice mediu care permite difuzarea, comunicarea publică ori 
diseminarea în orice mod, prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, exprimat 
prin bifarea căsuței corespunzătoare în cadrul Formularului de înscriere. Imaginea va fi utilizată cel 
puțin astfel:  
- publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituției:  
o pe site-ul instituției www.proedus.ro , www.hubproedus.ro, www.toe.hubproedus.ro  
o pagini pe rețelele de socializare:   
o https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/, 
https://www.instagram.com/proedusoficial1/  
o aplicația PROEDUS. 
- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare și promovare a 
instituției; 
- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor audio și video de prezentare și 
promovare a instituției. 
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite împuterniciților și partenerilor contractuali ai Centrului 
de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS care au acces/necesită acces la aceste date în 
contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS 
trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități, 
agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal 
Prin bifarea căsuței aferente în cadrul Formularului de înscriere sunteți de acord ca PROEDUS să 
prelucreze datele personale în scopul publicării Imaginii prin includerea în materiale video brute și 
finite care pot fi utilizate în orice mediu care permite comunicarea publică ori diseminarea acestora. 
Declarația, autorizările şi celelalte prevederi ale prezentului document sunt acordate cu titlu gratuit. 
Declar că nu am și nu voi avea nicio pretenţie de nicio natură cu privire la prezenta declaraţie și la 
autorizările menționate în prezenta declarație. 
Sunteți de acord ca de la data publicării Imaginii, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra 
acesteia să fie transferate către PROEDUS, nelimitat în timp și teritorial în limitele maxime admise de 
legislația aplicabilă în vigoare la data realizării acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de 
transformare, modificare, dezvoltare sau orice alte drepturi ce pot lua naștere din utilizarea acestora. 
Declarați că renunțați la orice pretenție prezentă sau viitoare împotriva PROEDUS și succesorilor 
acestuia în legătură cu orice dispută care ar putea rezulta din sau în legătură cu drepturile de 
proprietate intelectuală asupra Imaginii. PROEDUS nu va avea dreptul de a folosi sau înstrăina 
Imaginea în alte scopuri sau contexte decât cele menționate.  

http://www.proedus.ro/
http://www.hubproedus.ro/
http://www.toe.hubproedus.ro/
https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/
https://www.instagram.com/proedusoficial1/
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În cazul în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
– PROEDUS nu va putea publica Imaginea. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS va 
prelucra datele dumneavoastră personale exclusiv în scopul arătat anterior și le va păstra pentru o 
perioadă de 5 ani de la data publicării Imaginii sau până la data retragerii consimțământului, oricare 
dintre acestea intervine mai întâi. 
În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele 
dumneavoastră personale: Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale pe care le 
prelucrează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS și de a solicita o copie a 
acestora; Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau 
incomplete; Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc în 
măsura permisă de lege; Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă 
exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării; Dreptul de a vă retrage, în orice moment, 
consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără ca aceasta să afecteze legalitatea 
prelucrării anterioare retragerii consimțământului; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 
exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri); Dreptul de a primi datele într-un format 
structurat și de a solicita transferul lor; Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională 
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm 
să ne contactați la  adresa: Bdul. Decebal nr 11, sector 3, București sau e-mail: dpo@proedus.ro. 
Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 
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