
 

DECLARAȚIE PĂRINTE/TUTORE LEGAL DE PARTICIPARE A FIULUI/FIICEI LA 

PROGRAMELE DIN LAB SCHOOL EDUCAȚIE ÎN MUREȘ 

Anexă la formularul de înscriere online 

 

Subsemnatul/a ………………......……………………………………………………...….…, 

domiciliat/ă în …….. ………………………..……... 

str.........................………...........…………….nr ………………. bl .....….… ap.….……. telefon. 

……............................……................... 

email……................................................…....………............  

PĂRINTELE/TUTORELE participantei/participantului 

……..……………………….............................................  

sunt de acord cu participarea copilului meu minor la activitățile educative în Lab School. 

 Declar pe propria răspundere că: 

 • Îmi asum întreaga răspundere pentru decizia de a da voie copilului meu minor  să participe la 

cursurile de fizică și chimie; 

 • Am fost informat/ă cu privire la activitățile din cadrul programelor de fizică și chimie; 

 • Am citit și sunt de acord cu Regulamentul de participare. 

 • Mă oblig să anunț organizatorii cu privire la bolile de care suferă copilul meu minor și 

tratamentele pe care le urmează, înaintea cursurilor de fizică și chimie: 

..............................................................  

• Starea sănătății copilului meu minor: ALERGIC LA : 

…………………………………………………………………………………… 

 Prin prezenta declar următoarele și îmi exprim acordul cu privire la (vă rugăm să bifați dacă 

sunteți de acord):  

• reproducerea și utilizarea imaginii copilului meu minor care apare în produsele media 

realizate în cadrul activităților educaționale în scopul derulării programului educațional 

organizat de SC Reea SRL (utilizarea se realizează fără scop comercial, în jurnalul 

activității si pentru promovarea organizației si proiectului în presa, Platformă, Facebook 

și YouTube).  



• prin prezenta îmi exprim consimțământul în numele participantului minor ca Reea SRL 

să poată prelucra datele mele cu caracter personal și datele cu caracter personal ale 

participantului minor necesare înscrierii și participării la laboratoarele educaționale, în 

scopul înscrierii și participării acestuia la programele educaționale organizate de Reea 

SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data :                                                                                                                            Semnătura                                                                                                                                           

 

 

______________________________________________________________________________

În scopul îndeplinirii misiunii noastre, ne obligăm să vă protejăm datele personale și să le folosim strict în 

scopul pentru care ni le-ați încredințat; ne angajăm să respectăm regulamentul GDPR al Uniunii 

Europene, folosind exclusiv servicii de colectare/stocare/procesare date care respectă legislația europeană; 

nu vom transfera datele dumneavoastră în alte țări care nu asigură un nivel de protecție adecvat, nu le 

vom vinde sau transfera fără acordul dumneavoastră către o altă organizație sau entitate de orice fel, nu le 

vom folos în scopuri ilegitime sau pentru care nu ne-ați oferit acordul. Politica noastră privind protecția 

datelor personale: https://educatie.inmures.ro/politica-prelucrare-date-personale.html 

 

https://educatie.inmures.ro/politica-prelucrare-date-personale.html

