
DATA: _____________ 

 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT 

PENTRU EVENIMENTUL ORGANIZAT DE  SENAT  

„Deschis la Senat!” 

17-19 septembrie 2021 

Subsemnatul/a,  ______________________________________, având CI seria___nr_____,  în calitate de 

părinte/ însoțitor/aparținător al minorului/minorilor _________________________________________, 

îmi exprim în mod expres, liber  și informat consimțământul  ca  SENATUL ROMÂNIEI să 

prelucreze datele personale ale minorului constând în imagine și voce în scopul utilizării/comunicării 

publice, prin includerea în materiale foto, materiale video brute și finite care pot fi utilizate pe orice 

suport și/sau în orice mediu care permite comunicarea publică ori diseminarea acestora, respectând 

prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018. 

Subsemnatul/a sunt de acord ca de la data captării imaginii/înregistrării video, drepturile 

patrimoniale de proprietate intelectuală aparținând minorului și/sau subsemnatului constând în 

imagine/voce să fie transferate cu titlu gratuit către  SENATUL ROMĂNIEI în scopul realizării 

evenimentelor din 17-19 septembrie 2021.  

Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste 

fotografii și filmări. 

Înțeleg și sunt de acord  că secvențele filmate și fotografiile pot fi folosite pe canale TV, conturile de 

rețele de socializare si alte platforme online, pe pagina de internet a Senatului României și pot fi 

distribuite și agențiilor de presă sau altor entități mass-media care le pot folosi la rândul lor, în scopul 

promovării evenimentului. Materialele pot fi folosite şi de partenerii Senatului: Street Delivery, 

Ordinul Arhitecților din România, Fundația Cărturești, UNICEF România, Crucea Roșie, Asociația 

E.D.I.T., Școala de Joacă, România în siguranță, Teatrul muzical Ambasadorii, Animal Society, 

Fundația Speranța, Asociația Mocănița Transilvaniei, televiziuni și publicații. 

Accept că Senatul nu poate fi făcut responsabil de eventuale vătămări pe care minorul le poate 

dobândi în timpul evenimentelor din 17-19 septembrie 2021, responsabilitatea fiind a persoanei care 

însoțește copilul. Senatul României nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor 

personale ale participanților la eveniment, acestea fiind în responsabilitatea acestora.  

Am fost informat/ă de faptul că Regulamentul de participare, respectiv Nota de informare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal care detaliază informații cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal se regăsesc pe site-ul Senatului la https://senat.ro/. 

Semnătură: ____________________                    

https://senat.ro/

