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NR. 300/19.05.2021 

DECLARAȚIE de CONFIDENTIALITATE  

AN SCOLAR 2021/2022 

Subsemnatii ______________________________ si  ____________________ 

___________________________ cu domiciliul in 

________________________ părinti/tutori/reprezentanti legali ai prescolarului 

_______________________________________ avand CNP 

____________________________ din grupa ________________________la 

Gradinita cu P.P. Casuta cu Povesti, Craiova, cunoscând prevederile: 

• Legii 1/2011 – Legea Educatiei Nationale – cu modificările și completările 

ulterioare 

Art.272. - (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate întimpul desfășurării activității 

didactice de nici o autoritate școlară sau publică. 

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activități ididactice poate fi făcută numai 

cu acordul celui care o conduce. 

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi 

sau de către alte personae este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv 

(5) Înregistrarea prin orice procedee  activităților desfășurate în spațiile școlare 

estepermisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepția celor de la 

alin.(3). 

• Ordinului nr. 5545 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Art.4.-(1)Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform 

directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum și prelucrare adatelor cu caracter 

personal. În organizarea și desfășurarea activităților in  mediul virtual se asigură 

respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 

Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

denumitîncontinuareRegulamentul (UE) 2016/679. 

(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu 

respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la 

art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: 

a) Numele ș iprenume leelevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care 

utilizează aplicația/platforma educațională informatică; 

b) imaginea, vocea participanților, după caz; 

c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care 
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conțin date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; 

d) rezultatele evaluării; 

e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru 

participare la cursurile online: nume de utilizatorșiparolă de acces. 

(5) Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu 

ocaziautilizăriiaplicațiilor/platformeloreducaționaleinformatice, se 

interziceînregistrareaactivitățilordesfășurate online. 

Art. 6. Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul 

tehnologiei și al internetului au următoarele obligații: 

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru 

orice alte material prelucrate prin utilizarea aplicației/platform educaționale 

informatice; 

b) de a utilize aplicația/platform educațională informatică doar în 

conformitate cu prevederile legale; 

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu 

caracter personal, în alt mod care exceed scopului prelucrării acestor date. 

În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

 a) prin părinte se înțelege părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal 

al elevului minor;  

b) prin participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului se înțelege: cadrul didactic, elevul, persoana prevăzută la lit. a) sau un 

membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat elevul minor. 

Art. 7. - (1) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate 

exclusiv în scopul derulării activității didactice. 
(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de 

învățământ în afara scopului vizat, prevăzut la alin. (1), constituie o încălcare a prevederilo 

rlegale. 

 

Declar că am luat cunoștință de normele legale privind protecția informațiilor 

confidenţiale și mă angajez, în nume propriu și al copilului meu minor, să respect, pe 

toată durata participării la activitățile didactice în mediul fizic sau online, a obligațiilor 

ce îmi revin cu privire la evidența, manipularea și păstrarea informațiilor, datelor și 

documentelor confidențiale la care am acces, inclusiv după încetarea activităților ce 

presupun accesul la aceste informații. 

Sunt conștient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind 

protecția informațiilor confidențiale, voi răspunde potrivit legii, disciplinar, civil, 

contravențional ori penal, în raport cu gravitatea faptei. 

Data 

________________ 

 

 

Nume si prenume _________________  

Semnatura 
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