
 

 

Declaraţie de exprimare a acordului cu privire la utilizarea înregistrărilor foto şi video 

 
Prin semnătura de mai jos îmi declar acordul ca înregistrările foto şi video cu mine, resp. cu persoana 

minoră/persoana asistată conform legii, pe care o reprezint, realizate la 

 
………………………………………… 

data 

la evenimentul de presă organizat cu ocazia, resp. la workshop-ul/seminarul cu titlul 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

 
în 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

instituţie, adresa 

 
să fie publicate şi difuzate de către angajaţii Fundaţiei Stiftung Lesen în canalele media menţionate m ai 

jos, în legătură cu raportările privind cluburile de lectură, resp. media.labs, în cadrul programului de 

promovare al Ministerului Federal pentru Educaţie şi Cercetare (BMBF) „Kultur macht stark. Bündnisse 

für Bildung” (Cultura ne face puternici. Alianţe pentru educaţie), precum şi pentru activitatea de relaţii cu 

publicul a tuturor partenerilor implicaţi în acest proiect (Ministerul Federal pentru Educaţie şi Cercetare, 

coordonatorii de proiect ai Centrului Aerospaţial German). 

 
Informaţii cu caracter personal: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Numele, prenumele copilului 

 
 

Prin prezenta îmi declar acordul ca înregistrările foto şi video realizate cu ocazia 
evenimentului menţionat mai sus să fie utilizate de către Fundaţia Stiftung Lesen şi 
partenerii de proiect ai acesteia menţionaţi anterior, în documente media tipărite (de ex. 

broşuri, flyere, afişe publicitare, raporturi ale companiei), pe internet (de ex. website, 
platforme de social media) şi în intranet, precum şi în alte canale media (de ex. TV, presa 
zilnică, reviste, site-uri internet şi canale sociale publice). 

 
Pot revoca oricând acest acord, total sau parţial. Revocarea are efect doar pe viitor. Documentele tipărite 

şi digitale deja realizate nu sunt afectate de revocare până în momentul apariţiei unei noi ediţii. 

Revocarea trebuie înaintată la următoarea adresă: Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz. 

Îmi este cunoscut faptul că prezenta declaraţie de exprimare a acordului este oferită voluntar şi că 

neexprimarea acordului nu îmi poate provoca nici un fel de prejudicii. Am luat la cunoştinţă de informaţiile 

anexate prezentei declaraţii şi cunosc scopul în care urmează să fie utilizate înregistrările cu persoanele 

menţionate. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

locul + data înregistrării foto/video, semnătură 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

în cazul persoanelor minore, resp. al persoanelor asistate conform legii, semnătura custodelui, resp. a asistentului  

o 



 

 

Informaţii privind publicarea pe internet a datelor cu caracter personal, a fotografiilor 

sau a filmelor 

 

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prin utilizarea pe pagini de internet şi în social media există 

posibilitatea accesării de oriunde din lume a imaginilor, resp. a apelării datelor şi imaginilor postate. 

Acestea pot include şi accesul din ţări în care nu există deloc sau există un standard de protecţie a datelor 

neadecvat. Fundaţia Stiftung Lesen u poate influenţa nici accesul asupra acestor date pe internet şi nici 

utilizarea acestora, şi, în acest sens, nu îşi poate asuma nici o responsabilitate în ceea ce priveşte 

respectarea prevederilor privind protecţia datelor. 

 

Prin intermediul unor maşini de căutare adecvate este posibilă descoperirea datelor cu caracter personal 

pe internet şi, în anumite situaţii, chiar şi identificarea persoanelor prezentate în imagini. În acest fel există 

posibilitatea, ca prin combinarea acestor date şi informaţii cu alte date disponibile pe internet, să fie 

realizate profiluri de personalitate, ajungându-se astfel la alte posibilităţi de utilizare, cum ar fi în scopuri 

publicitare. Dată fiind posibilitatea apelării şi stocării datelor dvs. de către alte entităţi şi persoane din orice 

zonă a lumii, în cazul revocării acordului şi în ciuda îndepărtării datelor şi imaginilor dvs. de pe pagina 

noastră de internet nu poate fi exclusă utilizarea în continuare a acestora de către alte entităţi sau 

persoane sau găsirea lor prin intermediul funcţiilor de arhivare ale maşinilor de căutare.  

 

 
Alte obligaţii de informare conform articolului 13 EU-DS-GVO (Regulamentul 

general privind protecţia datelor al UE) 

 
Prezenta notă cu privire la protecţia datelor are rolul de a vă informa asupra scopurilor în care Fundaţia 

Stiftung Lesen (indicată în continuare prin termenii „noi” sau „nouă”) prelucrează datele dvs. cu caracter 

personal. Datele cu caracter personal reprezintă toate informaţiile care se referă la persoana dvs. 

Informaţiile care urmează au rolul de a vă ajuta să puteţi înţelege procesul de prelucrare al datelor dvs. cu 

caracter personal, asigurând astfel transparenţa procesului. 

 

Înregistrările foto şi video, precum şi numele şi prenumele persoanei prezentate în acestea, vor fi 

utilizate pentru canalele media menţionate în declaraţia de exprimare a acordului, în legătură cu 

raportări făcute cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii, precum şi pentru activitatea de relaţii cu publicul 

a Fundaţiei Stiftung Lesen şi a partenerilor de proiect ai acesteia (în acest caz: Asociaţia editorilor şi 

vânzătorilor de carte din Germania, Deutsche Post DHL Group, editura cbj Verlag, ZDF). 

 
Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus o 

reprezintă prezenta declaraţie de exprimare a acordului. Declararea acordului de către dvs. se face 

voluntar. Acest lucru înseamnă că nu aveţi obligaţia să ne puneţi la dispoziţie datele dvs. cu caracter 

personal. În cazul în care nu doriţi să daţi o declaraţie de exprimare a acordului, declarăm în mod explicit 

că acest lucru nu va aduce nici un fel de prejudicii pentru dvs. 

 
Nu are loc un proces de decizie automatizat, inclusiv profiling, care se bazează exclusiv pe prelucrarea 

automatizată, şi care să aibă urmări de natură juridică sau să vă afecteze într-un mod similar. 

 
Înregistrările realizate vor fi păstrate atâta vreme cât Fundaţia Stiftung Lesen are un interes legitim în 

utilizarea acestora sau până când persoana vizată îşi declară opoziţia cu privire la utilizarea înregistrărilor. 

Revocarea acordului exprimat are efect doar pe viitor. Documentele tipărite şi digitale deja realizate nu sunt 

afectate de revocare până în momentul apariţiei unei noi ediţii. 



 

 

În plus, ştergerea are loc atunci când sunt îndeplinite condiţiile specificate în art. 17  

alineat 1 GDPR şi în măsura în care acest lucru nu contravine unor obligaţii legale privind stocarea.  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor al UE, vă puteţi exercita 

faţă de noi următoarele drepturi: 

 

 Dreptul de a fi informat 

 Dreptul la rectificarea datelor 

 Dreptul la limitarea prelucrării datelor  

 Dreptul la ştergerea datelor / dreptul de a fi uitat 

 Dreptul la portabilitatea datelor 

 
În plus, aveţi dreptul să revocaţi oricând prezentul acord. Prin revocarea acordului exprimat nu este 

afectată legitimitatea prelucrării care a avut loc în baza acordului, până la revocarea acestuia.  

 

Ne puteţi contacta oricând pentru exercitarea unuia dintre drepturile specificate mai sus: Andrea Bartl, 

kaufm. Geschäftsführung, Römerwall 40, 55131 Mainz, adresă de e-mail: 

andrea.bartl@stiftunglesen.de. 

 

În cazul în care sunteţi de părere că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod nepermis, vă 

rugăm să îl contactaţi pe responsabilul nostru cu protecţia datelor. Acesta poate fi contactat la următoarea 

adresă: SPIE GmbH, z.Hd. Herrn Dr. Anton Peuser, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.  

 

În plus, aveţi dreptul să vă adresaţi autorităţii de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea de 

supraveghere competentă este: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland- Pfalz, Postfach 30 40, 55020 Mainz (Responsabilul de land pentru protecţia datelor şi 

libertatea informaţiei, Rheinland- Pfalz, căsuţa poştală 30 40, 55020 Mainz). 
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