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NR. 301/19.05.2021 
ACORD 2021/2022 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CASUTA CU POVESTI”, Craiova, persoană 

juridică română cu sediul în Craiova, Jud. Dolj, Str. Gen. Stefan Falcoianu, nr. 6, în calitatea 

de angajator, reprezentată legal prin prof. Claudia – Ilina RADU, în calitate de director, aduce 

la cunoștință domnilor ______________________________________ si 

___________________________ in calitate de parinti  ai preșcolarului 

________________________ nascut la data ___________________ următoarele: 

 
1. Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare vor fi folosite în scopul 

întocmirii documentației de înregistrare ca preșcolar, întocmirea și completarea anumitor 
documente ce vizează relațiile grădiniță -preșcolar. 

• SUNT DE ACORD (precizati scriind DA sau NU):  ________ 
2. Acceptarea de a participa la evenimentele cultural-științifice, de a contribui la promovarea 

acțiunilor întreprinse de Grădinița cu program prelungit ”CASUTA CU POVESTI” Craiova, de 
popularizarea pe pagini de largă audiență cu fotografii în care apar membrii instituției, 
invitații și preșcolarii, realizate cu prilejul evenimentelor de importanță educațională 
șiculturală. 

• SUNT DE ACORD (precizati scriind DA sau NU):  ________ 
3. Acceptarea aparitiei copiilor in mass media, aceasta semnificand atat aparitii la emisiuni 

RADIO-TV, dar si postarea fotografiilor prescolarilor in diverse reviste, ziare si situ-ri pe 
internet, pentru popularizarea activitatii educative organizate de catre  Gradinita cu P.P. 
„CASUTA CU POVESTI” Craiova sau in parteneriat cu unitatea scolara, imaginea copiilor fiind 
promovata in mod pozitiv, in conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului 

• SUNT DE ACORD (precizati scriind DA sau NU):  ________ 

4. Prin completarea prezentului formular, imi exprim consimţământul pentru colectarea, 
stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea  inmatriculării copilului 
meu in  cadrul unității școlare. Am luat cunoștință cu drepturile care ne sunt conferite 
de Regulamentul (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). Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul 
activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. Legea nr. 129 din 
15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date 

• SUNT DE ACORD (precizati scriind DA sau NU):  ________ 

 

Numeșiprenume Data ______________- 

 
Semnătura 
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