CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE MINORI
(6 ANI – 18 ANI neîmpliniţi)

Subsemnatul/a .................................................................................., în calitate de reprezentant
legal (părinte, tutore, curator) al minorului ......................................................., consimt, în mod
expres, ca C.N. Poşta Română S.A. să colecteze şi să prelucreze datele cu caracter personal ale
copilului meu: nume, prenume, vârstă, adresa de domiciliu, Unitate de învăţământ, telefon, e-mail, în
scopul desfăşurării Concursului „Cărţile poştale îţi arată lumea”.

□

De acord (bifaţi, dacă sunteţi de acord)

precum şi datele mele cu caracter personal: nume, prenume, telefon şi e-mail, semnătura, în scopul
desfăşurării Concursului „Cărţile poştale îţi arată lumea”.

Data ........................
Semnătura Reprezentant legal ............................

Datele cu caracter personal din prezentul formular sunt prelucrate de către C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele sunt
colectate doar de organizator şi prelucrate limitat pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului
„Cărţile poştale îţi arată lumea”. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către terţi, cu
excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
Vă informăm că datele vor fi stocate pentru o perioada de 12 luni şi că aveti dreptul de a solicita
accesul la datele personale, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, precum
si dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, precum şi dreptul de a face plângere la
autoritatea de supraveghere (ANSPDCP), dacă consideraţi că drepturile dvs. au fost nerespectate.
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat
Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail protectia.datelor@postaromana.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa Companiei Naţionale Poşta Română S.A, Bd.
Dacia nr. 140, sector 2, Bucureşti.

CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE CADRU DIDACTIC COORDONATOR

Subsemnatul/a ................................................................................., în calitate de cadru didactic
coordonator, consimt, în mod expres, ca C.N. Poşta Română S.A. să colecteze şi să prelucreze datele
mele cu caracter personal: nume, prenume, telefon, e-mail, semnătura, în scopul desfăşurării
Concursului „Cărţile poştale îţi arată lumea”

Data ........................
Semnătura ............................

Datele cu caracter personal din prezentul formular sunt prelucrate de către C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele sunt
colectate doar de organizator şi prelucrate limitat pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului
„Carţile poştale iţi arată lumea”. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către terţi, cu
excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
Vă informăm că datele vor fi stocate pentru o perioada de 12 luni şi că aveți dreptul de a solicita
accesul la datele personale, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, precum
si dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, precum şi dreptul de a face plângere la
autoritatea de supraveghere (ANSPDCP), dacă consideraţi că drepturile dvs. au fost nerespectate.
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat
Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail protectia.datelor@postaromana.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa Companiei Naţionale Poşta Română S.A, Bd.
Dacia nr. 140, sector 2, Bucureşti.

