(Anexa 1)

Acord părinte
Subsemnatul /a.. ……………………………………………….., posesor/posesoare a CI / BI…….
seria

nr. . …………………… CNP…… ………….. …. ………………… cu domiciliul în

localitatea ………. …….., str …………………………… nr……, bl …

sc……, ap. … judeţul

………………….declar pe propria răspundere, că sunt de acord cu participarea fiului / fiicei mele, …..
……………………. …. …. …. ……………… ….. .., elev(ă) în clasa a ………. la activitățile ce se vor
desfășura în cadrul proiectului Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar, „JULIET Women Open to
European Modern Nations” KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4.
De asemenea, sunt de acord să gazduiesc, la schimb, elevul străin corespondent pe parcursul derulării
mobilității organizate la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.
În consecinţă, îmi asum participarea fiului / fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa selectare va implica activităţi
suplimentare de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, anterioare deplasării în Mobilități internationale şi
activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului, de la întoarcerea din mobilitate până la finalizarea acestuia.

Data,

Semnătura,

(Anexa 2)
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru persoanele peste 16 ani
Subsemnatul/-a (numele şi prenumele) ……..…………………………………………………., CNP
…………………………………………………,

cu

domiciliul

în…………………………………………

str………………………………………., nr. ……., bl. ….., sc……, ap. ….., judeţ ………………….. telefon
………………......….., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de către echipa proiectului Erasmus +, Parteneriate strategice în domeniul şcolar, „JULIET Women
Open to European Modern Nations”, KA229 2020-1-FR01-KA229-079747_4, în scopul îmbunătățirii
procesului de comunicare, pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor
managementului instituției, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale.
Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către terți în condițiile
prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, în cadrul proiectului Erasmus +, Parteneriate
strategice în domeniul şcolar.
Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării activităților din cadrul
proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații,
că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în conformitate cu art. 12-18 din
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 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.
Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop în orice
moment.

Data:

Semnătura:

(Anexa 2)
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru persoanele sub 16 ani
Subsemnatul/-a (numele şi prenumele) ……………………………………………………….., CNP
…………………………………………………,

cu

domiciliul

în…………………………………………

str………………………………………., nr. ……., bl. ….., sc……, ap. ….., judeţ/sector …………………..
telefon ……………………….., titular al răspunderii părintești asupra numitului (numele și prenumele)
……………………………………………….., CNP …………………………………….., îmi exprim acordul
cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul școlarizării fiului/fiicei mele pentru
îmbunătățirea procesului de comunicare.
Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către terți în condițiile
prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, în cadrul proiectului Erasmus +, Parteneriate
strategice în domeniul şcolar „JULIET Women Open to European Modern Nations” KA229 2020-1-FR01KA229-079747_4.
Sunt de acord cu postarea de imagini sau filmări, rezultate în urma desfășurării activităților din cadrul
proiectului, în scopul promovării proiectului și a imaginii școlii.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații,
că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în conformitate cu art. 12-18 din
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 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.
Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop în orice
moment.

Data:

Semnătura:

(Anexa 3)

Angajament de participare elev la proiect

Subsemnatul / a, …… ……. ……….. ….. ………………. ….. ………. ., elev(ă) în clasa ............. în
anul şcolar

, declar că, în cazul în care voi fi selectat(ă), sunt de acord şi mă angajez să particip la sesiunile

de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală, anterioare deplasării mele în mobilitate şi la sesiunile de
diseminare organizate la întoarcerea din mobilitate, inclusiv la acţiunile programate în zilele de weekend.
În caz contrar, înţeleg şi îmi asum faptul că îmi pot pierde dreptul de a participa la mobilitate sau, după
caz, la mobilităţi viitoare în acelaşi tip de proiecte.

Data,

Semnătura,

