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Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru admitere la clasa a IX-a la
COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU”, CONSTANȚA
Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, unitate de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate
juridică, cu sediul în localitatea Constanța, județul Constanța, str. Traian, nr. 19, reprezentată legal prin prof.
Stelian Marinescu, în calitate de director, având în vedere prevederile din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunoștința părinților
elevului___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________din clasa a IX-a următoarele:
1.

2.

Prin completarea cererii de înscriere la clasa a IX-a la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” din
Constanța, sesiunea iulie 2021, informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin datele de identificare
vor fi folosite în scopul întocmirii documentației de înregistrare, elaborarea și completarea
documentelor specifice ce vizează relațiile școală-elev.
Prin completarea cererii de înscriere la clasa a IX-a la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” din
Constanța, sesiunea iulie 2021, informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin datele de identificare
vor fi folosite în scopul transmiterii către administratorul platformelor educaționale 24Edu și
Microsoft Teams numele, prenumele și clasa elevului pentru ca acesta să primească un cod de acces
ce îi va permite să participe la activitățile didactice derulate online în anul școlar 2021-2022.

Director,
prof. Stelian MARINESCU
DA, SUNT DE ACORD ca unitatea dumneavoastră de învățământ, să folosească datele de identificare
cu caracter personal, puse la dispoziție, pentru întocmirea documentelor de înregistrare și evidența
documentelor ce vizează relațiile școală-elev, în procesul de admitere pentru clasa a IX-a și numele, prenumele
și clasa copilului meu pentru a fi transmise administratorului platformelor educaționale 24Edu și Microsoft
Teams pentru ca acesta să primească un cod de acces ce îi va permite să participe la activitățile didactice
derulate online în anul școlar 2021-2022.
NU SUNT DE ACORD ca unitatea dumneavoastră de învățământ, să folosească datele de
identificare cu caracter personal, puse la dispoziție, pentru întocmirea documentelor de înregistrare și evidența
documentelor ce vizează relațiile școală-elev, în procesul de admitere pentru clasa a IX-a și numele, prenumele
și clasa copilului meu pentru a fi transmise administratorului platformelor educaționale 24Edu și Microsoft
Teams pentru ca acesta să primească un cod de acces ce îi va permite să participe la activitățile didactice
derulate online în anul școlar 2021-2022.

Numele și prenumele părintelui,
__________________________
Semnătura,
___________________________

Data,

