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ACORDUL PARENTAL CU PRIVIRE LA PUBLICAREA CONȚINUTULUI MEDIA ÎN MEDIUL 

ONLINE 

 

Fundația pentru Educație și Vocație, organizatoarea concursului „Bursa MyWaY – descoperă și 

experimentează viitoarea ta carieră”, vă adresează rugămintea de a completa acest formular pentru a 

acorda permisiunea de a utiliza conținutul media în care va apărea copilul dumneavoastră pe rețelele 

sociale: https://www.facebook.com/fedevo.ro , https://www.instagram.com/fedevo.ro/ , 

https://www.youtube.com/channel/UCbRRMZGbSI-AsxgTulCqB_Q și pe site-ul oficial www.fedevo.ro , 

conform regulamentului. 

 

Subsemnatul/a ________________________ , în calitate de părinte/reprezentant legal al liceanului 

_______________________ , din clasa ____ , liceul __________________________ , prin 

completarea și semnarea prezentului acord, ne exprimăm consimțământul pentru colectarea, stocarea 

și prelucrarea datelor noastre cu caracter personal, precum și cele ale minorului, inclusiv a imaginii 

acestuia. 

 

Acest acord însemnă dreptul de a utiliza fotografiile/clipurile video în care apare conform 

regulamentului concursului „Bursa MyWaY – descoperă și experimentează viitoarea ta carieră”, pe 

rețelele sociale, respectiv pe site-ul oficial al concursului,  www.fedevo.ro . 

 

De asemenea, prin prezentul ne exprimăm în mod explicit acordul ca imaginea minorului (indiferent 

dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public pe canalele de comunicare online 

ale Fundației pentru Educație și Vocație. 

 

Prezentul acord este valabil în perioada 22 noiembrie – 17 decembrie, în condițiile în care sunt 

respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul 

la propria imagine, în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele personale mai sus menționate 

vor fi prelucrate în modalitățile prevăzute în acest acord pe toată durata concursului și arhivate și 

păstrate conform legii. De asemenea, declarăm expres că renunțăm la orice pretenție materială sau 

financiară, care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menționate în scopurile menționate 

mai sus. 

 

Totodată declar că, am fost informat(ă) cu privire la prevedrile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 34/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.  

 

În cazul în care va fi desemnat câștigător al premiului Bursa MyWaY, prin prezentul acord, îmi exprim 

consimțământul în ceea ce privește participarea liceanului __________________ în Proiectul MyWaY, 

cu respectarea normelor în vigoare privind legislația SARS – CoV – 2.  
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