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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul ___________________________________________________________________, domiciliat în localitatea 
___________________, str. ____________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____, posesor cu C.I. 
seria _______, nr. _________________________, emisă de _____________________ la data de 
_____________________, C.N.P. ________________________________, telefon de contact 
________________________________, e-mail ___________________________ în calitate de reprezentant legal/părinte al 
minorului ______________________________________________________________________,  
CNP _____________________. 
 
      Declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea voluntară a copilului meu în cadrul concursului Olga Gudynn 
Talent Show realizat de către 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. 
      Totodată declar că sunt de acord ca filmările/fotografiile care se vor realiza în cadrul acestui concurs și care vor conține 
și imaginea copilului meu minor, să fie folosite de către OGIS în scopul promovării evenimentului și a copilului. 
      Sunt de acord ca imaginile foto și înregistrările audio și video preluate în timpul evenimentului să fie utilizate de către 
OGIS în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (ca de exemplu spoturi TV, reviste, etc.) aferente și/sau 
în legătură cu acest concurs și, de asemenea, publicarea lor pe pagina “Facebook” a brandului OGIS și “Youtube”, pentru o 
perioadă nelimitată de timp. 
      Sunt de acord ca datele mele personale și ale copilului meu minor pe care îl reprezint să fie prelucrate de OGIS și 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 în scopurile realizării prezentului proiect, cât și după încetarea 
acestuia, în calitate de reprezentant legal al acestuia, cesionez cu titlu gratuit către OGIS în mod exclusiv toate drepturile de 
autor și/sau conexe dreptului de autor (după caz) purtând asupra acestor opere, indiferent de suportul pe care se află 
acestea fixate (ex. materiale foto/video/audio/grafice, etc.). 
       Pentru evitarea oricărui dubiu, în calitate de reprezentant legal al copilului minor, cunosc și accept faptul că acordul meu 
aici exprimat se referă îndeosebi la următoarele drepturi patrimoniale exclusive prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare:  
a) dreptul OGIS de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizat sau exploatat oricare dintre materialele realizate cu aportul 
sau cuprinzând prestațiile copilului minor, inclusiv de a consimți la utilizarea acestora de către alții;  
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 lucrări derivate pe seama materialelor anterior precizate;  
d) dreptul OGIS de a autoriza sau de a interzice închirierea originalului și a copiilor materialelor anterior precizate;  
e) dreptul OGIS de a autoriza sau de a interzice împrumutul materialelor anterior precizate;  
f) dreptul OGIS de a transmite toate drepturile sus indicate către orice colaborator al acestuia, fără să fie necesar orice 
acord al subsemnatului în acest sens. Durata cesiunii este egală cu durata maximă de protecție acordată de Legea nr. 
8/1996, așa cum este stabilită această durată pentru fiecare drept cesionat. De asemenea, cesiunea se referă la materialele 
care includ aportul sau prestațiile copilului minor, după caz, în ansamblul lor, cât și la module, fragmente ori segmente ale 
acestora, care pot fi utilizate în mod individual. 
 
        Subsemnata/ul .........................................................................................., declar că am citit și am înțeles în totalitate 
această declarație, prin urmare accept să o semnez din propria voință. 
 
        Prezentul act a fost întocmit astăzi ........................................în două exemplare originale, un exemplar pentru partea 
semnatară, iar unul pentru OGIS. 
  
 
Nume/Prenume:.................................................................................. 
  
 
Semnatura:......................................................................................... 
 
 


