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ACORD 
 

 

      Prin prezenta îmi exprim consimțământul către OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL S.RL. (OGIS), cu sediul în Bucureşti 
Sector 2, Str. Ancuța Băneasa nr. 8, având nr. de identificare în registrul comerţului J40/6874/2008 și C.U.Î – 13947805 și către 
FUNDAȚIA OLGA GUDYNN cu sediul în Voluntari, Judeţul Ilfov, Str. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor sub nr. 45PJ/02.08.2011, având personalitate juridică în baza încheierii din data de 18.07.2011, pronunțată în dosarul nr. 
7218/94/2011 de Judecătoria Buftea, în vederea colectării și procesării datelor copilului / copiilor mei minori,  ce vor presta diferite acte de 
interpretare și creație artistică în cadrul evenimentului  Olga Gudynn Talent Show, ediția a X-a, 2019,  respectiv a datelor personale 
constând în  nume, prenume, imaginea și  vocea acestora. 
      În acest sens îmi exprim acordul ca cele două entități să poată fotografia, filma sau înregistra minorii și persoana mea în cadrul 
evenimentului Olga Gudynn Talent Show, ediția a X-a, 2019. Aceste imagini pot fi utilizate în materialele publicitare tipărite sau on-line, 
inclusiv broșuri sau alte publicații, pe website, pe platformele de social media ale OGIS sau în afara sediilor OGIS.  
      Totodată în cadrul evenimentului pot participa reprezentanți mass-media care ar putea face fotografii, imagini de film sau să realizeze 
înregistrări. Minorii și persoana d-stră pot apărea în aceste imagini, care pot fi emise în ziarele locale, naționale și internaționale și 
televizate în cadrul programelor de știri difuzate. OGIS este responsabilă pentru autorizarea acestui lucru și reprezentanții mass-media nu 
vor fi invitați, în cazul în care OGIS va considera ca prezența lor este inadecvată. 
 
Categoriile de date cu caracter personal ce vizează persoana dumneavoastră și pe minor includ următoarele: 

 

       1.1 identificarea și informațiile de contact (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, etc.); 
       1.2  imagine-voce. 
 

Temeiul de prelucrare a acestor date este consimțământul dumneavoastră atât în nume personal, cât și în calitate de reprezentant 
legal/părinte al minorului. 
 
Condițiile de utilizare a imaginilor și înregistrărilor sunt: 
 

       • Entitățile se vor asigura că imaginile electronice sunt stocate pe o rețea securizată care nu poate fi accesată de către membrii 
publicului; 
       • Entitățile nu vor vinde imagini sau înregistrări către terți fără acordul părinților în prealabil; 
       • Entitățile  nu vor plăti minorii pentru imagini sau înregistrări, aceastea urmând să acorde premiile/bonificațiile doar pentru prestarea 
actului artistic de către minor. 
 
Menționăm că aveți următoarele drepturi: 
       • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor (dreptul de acces, articolul 15 GDPR); 
       • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR); 
       • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, 
transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, 
articolul 17 GDPR); 
       • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR), 
       • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil; 
       • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea, dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR); 
       • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul 
dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de 
retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR); 
       • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR 
(dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). 
 

      Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt 
voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către OGIS. Notificarea de 
revocare a consimţământului poate fi depusă personal, transmisă în scris la sediului nostru din București Sector 2, Str. Ancuța Băneasa 
nr. 8, cu mențiunea ”în atenția DPO”, sau prin poștă electronică la adresa de e-mail: dpo@olgagudynn.ro. 
 

       Dacă consimţământul nu este acordat ne aflăm în imposibiltatea de a permite înscrierea minorului în cadrul evenimentului  Olga 
Gudynn Talent Show, ediția a X-a, 2019. 
 
Sunt de acord   Nu sunt de acord 
 
 
Nume și prenume: ...................................................................................... 
 
Semnătură: ...................................................................................... 
 
Data:  ....................................................................................... 
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