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Declarație de Consimțământ 
 
 
                          Subsemnatul................................................................................ părinte / tutore / 

reprezentant legal al inorului/minorei............................................................................................ 

prin completarea si semnarea prezentului document, îmi exprim consimțământul pentru 
colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, serie CI,  
numar CI, telefon, alte informații cerute de Academia de Sah Cotnari în interesul copilului) ale mele 
precum si pe cele ale minorului/minorei (elev/elevă a Academiei de Sah Cotnari). 
  
Am citit şi am înţeles informaţiile prezentate în Notificarea privind Protecția Datelor. 
 
Tata / Tutore 1 PMama / Tutore 2 
 
Nume: ______________________ 

 
Nume: ______________________ 

 
Data: _______________________ 

 
Data: _______________________ 

 
Semnătura: ___________________ 
 

 
Semnătura: ___________________ 

 
Dragi părinţi, 

În unele situaţii, prelucrarea datelor dvs. personale şi a datelor personale ale copiilor înscrişi în 
la Academia de Sah Cotnari va necesita consimţământul dvs. Vă rugăm să luaţi în considerare şi să ne 
confirmaţi că avem consimţământul dvs. pentru a prelucra și datele personale în scopurile amintite și 
în următoarele secţiuni de mai jos. Vă rugăm să bifați în căsuţa care corespunde fiecărei operaţiuni 
pentru care vă acordaţi consimţământul. 
 
1. De regulă, Academia de Sah Cotnari prelucrează datele despre sănătatea elevilor și are nevoie de 
consimţământ pentru dezvăluirea alergiilor de care suferă un elev, către profesori, restaurant şi alte 
persoane din afara Academie de Sah Cotnari pentru a cunoaste si aborda corespunzator situatia 
copilului şi pentru a asigura intervenţia promptă în caz că elevul manifestă reacţii alergice sau pentru a 
preveni astfel de reacţii. 
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale     Tata    Mama 

copilului cu privire la alergii. 
      
      

       
2. Academia de Sah Cotnari are o politică strictă cu privire la utilizarea fotografiilor şi materialelor 
video („imagini”) cu sportivii/elevii în timpul activităţilor desfășurate de Academia de Sah Cotnari.



Unele dintre imaginile înregistrate în timpul evenimentelor vor fi folosite de Academia de Sah 
Cotnari  pentru a fi publicate pe site-ul Acdemiei de Sah Cotnari, pe reţelele sociale (pagina de 
Facebook, pagina de Twitter, Youtube, LinkedIn), în anuarul Federatiei, mass-media sau publicaţii 
deţinute de terţe părţi angajate contractual de către Academia de Sah Cotnari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Academia de Sah Cotnari organizează diverse i evenimente, gale, etc şi pentru a vă invita să vă 
alăturaţi acestora  Academia de Sah Cotnari ar dori să vă folosească datele de contact, însemnând 
adresă de e-mail şi număr de telefon. 
 
Vă rugăm să ne indicaţi dacă doriţi să primiţi astfel de comunicări.   
Doresc să primesc informări cu privire la evenimente, 
gale, spectacole caritabile, și de  promovare            Tata      Mama 
organizate de Academia de Sah Cotnari.      
 Pe e-mail  Pe e-mail  
       

Print 

  

Print 

 
    
    
      
 
Necompletarea căsuţelor va fi considerată refuz al consimţământului şi prin urmare  
prelucrarea datelor personale nu va fi desfăşurată de către Academia de Sah Cotnari în situaţia 
respectivă pentru scopurile menţionate. 
In acelasi timp lipsa consimtamantului nu ne va da posibilitatea de a legitima elevii la FR Sah, FIDE si 
astfel nu vor putea participa in competitii.  
 
Pentru scopurile acestui document, toate referinţele „părinte” / „părinţi” includ situaţiile în care 
„tutorele” / „tutorii” reprezintă elevii. 
 
                  

Sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului meu /   Tata   Mama 

copiilor mei pe paginile de socializare ale Acdemiei de 
Sah Cotnari  

      
      

 (Site, Facebook, Twitter, Youtube,etc.) 
      
      

  
 

Sunt de acord cu utilizarea datelor copilului meu /   Tata   Mama 
copiilor me pentru legitimarea la FR Sah, FIDE,  
alături de nume şi grupa (digital, print) 

      
      

       

Sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului meu /   Tata   Mama 

copiilor mei în mediile publice / terţe părţi angajate 
      
      

contractual de Academia de Sah Cotnari. 
      
      


