
Nr. înregistrare _______ / __________________ 

 

 

Declarație de consimțământ                    

 
[***  pentru participant adult ***] 

Subsemnatul/subsemnata  ____________________________________________________________, 

CNP ____________________________în calitate participant, prin prezenta declarație, numit în continuare 

"TITULAR",  îmi exprim acordul pentru utilizarea materialelor foto/audio/video trasnmise de mine către 

Biblioteca Județeană "Alexandru D. Xenopol" Arad, organizatoare de evenimente culturale on-line (recitaluri de 

cântece și poezii, precum și spectacole de povești) desfășurate pe parcursul anului 2021, numită în cele ce 

urmează "organizator"  cu respectarea strictă de către Biblioteca Județeană "Alexandru D. Xenopol" Arad, a 

următoarelor condiții: 

 

[*** pentru părinte ***] 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________________ (numele părintelui), 

CNP ________________________________ în calitate de părinte/tutore legal al copilului 

____________________________________________________ (numele minorului), prin prezenta declarație, 

numit în continuare "TITULAR",  îmi exprim acordul pentru utilizarea materialelor foto/audio/video trasnmise 

de mine către Biblioteca Județeană "Alexandru D. Xenopol" Arad, organizatoare de evenimente culturale on-line 

(recitaluri de cântece și poezii, precum și spectacole de povești) desfășurate pe parcursul anului 2021, numită în 

cele ce urmează "organizator"  cu respectarea strictă de către Biblioteca Județeană "Alexandru D. Xenopol" Arad 

a următoarelor condiții: 

 

[*** sectiune comuna ***] 

I. SCOPUL, LOCUL ȘI DURATA UTILIZĂRII 

- Scopul utilitării. Materialele transmise de mine vor fi folosite doar în scopul declarat pentru solicitarea acestor 

materiale de către organizator, și anume buna desfășurare a evenimentelor culturale on-line (recitaluri de cântece 

și poezii, precum și spectacole de povești) desfășurate pe parcursul anului 2021 

 

- Locul utilizării. Materialele transmise de mine vor fi prezentate în spațiul public doar prin intermediul site-lui 

oficial al organizatorului/al evenimentului și/sau prin intermediul paginii de Facebook a organizatorului  

 

- Durata utilizării. Materialele vor fi prezentate în spațiul public pe durata desfășurării evenimentelor culturale. 

După încheierea evenimentului, materialele vor rămâne în continuare în spațiul public. 

 

II. PROCESARE/POST-PRODUCȚIE  

- Organizatorul va utiliza materialele transmise de mine în formă brută sau  înglobate în alte materiale de 

prezentare, procesate prin mijloace tehnice menite să îmbunătățească calitatea sunetului/imaginii și/sau a 

aspectului estetic, însă fără a altera sau modifica conținutul acestora (prin trucaje, voiceover, deepfaking etc.) 

 

III. RETRAGEREA ACORDULUI DE UTLILIZARE 

 Eu, titularul prezentei declarații, declar că am fost informat de către organizatorul evenimentului în ceea ce 

privește drepturile care îmi revin în virtutea Regulamentului general privind protecția datelor - UE 2016/679 

(GDPR) și pe care le voi putea exercita în orice moment al desfășurării evenimentului: 

- dreptul de acces; 

- dreptul la rectificare; 

- dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″); 

- dreptul la restricționarea prelucrării; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul la opoziție; 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată 

 

IV. LIMITA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI 

Eu, titularul prezentei declarații, sunt pe deplin conștient de faptul că materialele transmise de mine în cadrul 

sus-numitului eveniment vor fi folosite de către organizator în spațiul public, motiv pentru care organizatorul nu 

poate fi ținut responsabil în cazul unor eventuale copieri, distribuiri, adnotări ale conținutului asfel prezentat, 

aceste aspecte făcând obiectul acordului exprimat de mine față de pagina de Internet facebook.com  

 

 

DATA __________________                                              NUME, PRENUME __________________________ 

 

               SEMNATURA    __________________________ 

 

http://facebook.com/

