
 

   
 

 

 *Schimbul de informații referitoare la datele personale va fi realizat cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum si a legislatiei romanesti adoptate 
in legatura cu acesta. 

Datele personale colectate cu ocazia evenimentului din data de 15.09.2018 vor fi procesate de Let’s Do It, Romania! 
exclusiv in vederea organizarii si promovarii acestui eveniment. 

Declaratie 

 

 

Subsemnatul __________________________________ in calitate de profesor voluntar coordonator al proiectului 

“Ziua Nationala de Curatenie – 2018” desfasurata in context global in 150 de tari sub numele de “World Cleanup 

Day”, in data de 15 septembrie 2018, in care Ministerul Educatiei Nationale si-a dat acordul de principiu (nr. 

121m/13.06.2018) in desfasurarea ca activitate extrascolara. 

Declar ca voi participa in 15 septembrie 2018 impreuna cu un grup de _______ elevi din 

scoala__________________________________________________________________________, localitatea 

________________________________________________________,  si voi avea grija ca: 

- Sa obtin acordul parintilor pentru toti copii care vin neinsotiti, de parinte sau reprezentant legal, cu varsta 

pana la 16 ani; 

- Intreg grupul pe care il insotesc sa stie modul in care se desfasoara activitatea si le-am povestit ce tipuri 

de deseuri vom strange si care sunt regulile pe care trebuie sa le respecte pentru a preveni orice incident 

asa cum sunt ele descrise in normele de siguranta; 

- Sa ma asigur pe tot parcursul evenimentului ca intreg grupul ramane compact, pentru aceasta in functie 

de marimea grupului sa ma asigur ca am destule ajutoare care sa ma ajute la buna coordonare si 

supraveghere a elevilor; 

- Sa ofer dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale si sa ma asigur ca datele personale 

(nume, prenume, adresa e-mail, alte date cu caracter personal) vor fi stocate în siguranță, în conformitate 

cu politica de confidențialitate  a ”Let’s Do It, Romania!”. Acestea vor fi folosite exclusiv pentru scopurile 

permise de voluntar. 

Am luat la cunostinta faptul ca pentru orice neclaritate sau intrebari privind evenimentul ma pot adresa pe orice 

cale echipei central coordonatoare (e-mail, telefon, mesaje pe grupurile dedicate in social media, folosind aplicatia 

Slack, etc.) 

 

Data  Semnatura 
15.09.2018 

https://letsdoitromania.ro/confidentialitate/

