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Formular de consimtamant 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 Subsemnatul ___________________________________________________________________, domiciliat 

in localitatea ___________________, str. ____________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. 

____, posesor cu C.I. seria _______, nr. _________________________, emisa de _____________________ la 

data de _____________________, C.N.P. ________________________________, telefon de contact 

________________________________, email ___________________________ in calitate de reprezentant legal- 

parinte al minorului ______________________________________________________________________,  

CNP _____________________. 

 

 Declar prin prezenta ca sunt de acord cu participarea voluntara a copilului meu in cadrul 

concursului Olga Gudynn Talent Show realizat de catre Olga Gudynn International School (OGIS) 

și Fundația Olga Gudynn,  proiect educativ ce are ca scop promovarea talentelor artistice ale 

copiilor cu vârste între 5 și 14 ani. 

 Totodata declar ca sunt de acord ca filmarile/fotografiile care se vor realiza in cadrul 

acestui concurs si care vor contine si imaginea copilului meu minor, sa fie folosite de catre OGIS 

in scopul promovarii evenimentului si a copilului. 

 Sunt de acord ca imaginile foto si inregistrarile audio si video preluate in timpul 

evenimentului să fie utilizate de catre OGIS in materiale publicitare audio si/sau video si/sau 

presa scrisa (ca de exemplu spoturi TV, reviste, etc.) aferente si/sau in legatura cu acest concurs 

si de asemenea publicarea lor pe pagina “Facebook” a brandului OGIS si “Youtube, pentru o 

perioada nelimitata de timp. 

 Sunt de acord ca datele mele personale si ale copilului meu minor pe care il reprezint sa 

fie prelucrate de OGIS si am fost informat cu privire la drepturile mele legale legate de utilizarea 

datelor cu caracter personal. 

 Cu privire la oricare dintre operele create de copilul minor in scopurile realizarii 

prezentului proiect, cat si dupa incetarea acestuia, in calitate de reprezentant legal al acestuia, 

cesionez cu titlu gratuit catre OGIS in mod exclusiv toate drepturile de autor si/sau conexe 

dreptului de autor (dupa caz) purtand asupra acestor opere, indiferent de suportul pe care se 

afla acestea fixate (ex. materiale foto/video/audio/grafice, etc.) 

 Pentru evitarea oricarui dubiu, in calitate de reprezentant legal al copilului minor, cunosc 

si accept faptul ca acordul meu aici exprimat se refera indeosebi la urmatoarele drepturi 

patrimoniale exclusive prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile 

conexe, cu modificarile si completarile ulterioare: a) dreptul OGIS de a decide daca, in ce mod si 
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cand va fi utilizat sau exploatat oricare dintre materialele realizate cu aportul sau cuprinzand 

prestatiile copilului minor, inclusiv de a consimti la utilizare acestora de catre altii; b) dreptul 

OGIS de a autoriza sau de a interzice reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea, comunicarea 

publică a materialelor anterior precizate; c) dreptul OGIS de a autoriza sau de a interzice 

realizarea de lucrari derivate pe seama materialelor anterior precizate; d) dreptul OGIS de a 

autoriza sau de a interzice inchirierea originalului si a copiilor materialelor anterior precizate; e) 

dreptul OGIS de a autoriza sau de a interzice imprumutul materialelor anterior precizate; f) 

dreptul OGIS de a transmite toate drepturile sus indicate catre orice colaborator al acestuia, fara 

sa fie necesar orice acord al subsemnatului in acest sens. Durata cesiunii este egala cu durata 

maxima de protectie acordata de Legea nr. 8/1996, asa cum este stabilita aceasta durata pentru 

fiecare drept cesionat. De asemenea, cesiunea se refera la materialele care includ aportul sau 

prestatiile copilului minor, dupa caz, in ansamblul lor, cat si la module, fragmente ori segmente 

ale acestora, care pot fi utilizate in mod individual. 

 Subsemnatul, declar ca am citit si am inteles in totalitate aceasta declaratie, prin urmare 

accept sa o semnez din propria vointa. 

 Prezentul act a fost intocmit astazi ____________________/in doua exemplare originale, un 

exemplar pentru partea semnatara, iar unul pentru OGIS. 

  

Nume/Prenume: 

  

 

Semnatura: 


