
                  
    

 

 
Programul  de Tabere YMCA  2019 

 
 

Anexă la formularul de înscriere online 

 
 

ACORD PĂRINTE/TUTORE LEGAL DE PARTICIPARE LA PROIECT A FIULUI/FIICEI SALE  
 
 
Subsemnatul/a ………………......……………………………………………………...….…, domiciliat/ă 
în ……..………………………..……. str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….……. 
telefon.……............................……...... email……...................................…....……….  
PĂRINTELE/TUTORELE  
participantei/participantului ……………………………………..………………………....................... …………………………………… 
îmi exprim acordul scris pentru participarea copilului meu la sesiunea de formare, pregatire si implementare  
program de tabere in vara anului 2019. 
Declar pe propria răspundere că: ( vă rugăm să bifați)  
□ am fost informat(ă)  
□ nu am fost informat(ă) cu privire la activitatile din cadrul Programului de tabere YMCA 2019. 

 

 Consimt expres sa cedez toate drepturile de proprietate ale imaginilor foto sau video cu copilul 
meu, luate de catre persoanele implicate in diferitele activitati din cadrul proiectului. Sunt de acord 
ca aceste produse media sa fie folosite, fara scop comercial, in DVD-ul jurnal al proiectului si pentru 
promovarea organizatiei, partenerilor si a proiectului. (presă, website, Facebook și Youtube)/ (vă 
rugăm să bifați) 

 

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind protectia datelor personale, consimt expres ca 
datele din acest acord și din formularul de inscriere completat online de către fiul/fiica mea sa fie 
colectate, stocate, procesate si  folosite strict in scopul proiectului mai sus mentionat, precum si 
pentru a fi anuntat de alte programe/activitati oferite de catre organizatia YMCA Romania. (vă 
rugăm sa bifați)   

 
 
 
 
 Data :          Semnătura, 
 
 
 
 
 

Consecventi valorilor organizatiei noastre – grija, respect, onestitate, responsabilitate , credinta – in scopul indeplinirii misiunii noastre, ne obligam 
sa va protejam datele personale si sa le folosim strict in scopul pentru care ni le-ati incredintat; ne angajam sa respectam regulamentul GDPR al 
Uniunii Europene, folosind exclusiv servicii de colectare/stocare/procesare date care respecta legislatia europeana; nu vom transfera datele 
dumneavoastra in alte tari care nu asigura un nivel de protectie adevat, nu le vom vinde sau transfera fara acordul dumneavoastra catre o alta 
organizatie sau entitate de orice fel, nu le vom folos in scopuri ilegitime sau pentru care nu ne-ati oferit acordul. Politica noastra privind protectia 
datelor personale: http://ymca.ro/date-personale-privacy-policy/ 


