DECLARAȚIE DE CONSIMTAMANT
pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/subsemnata

......……………………..............,

cetatean

............................,

domiciliat/a

in

................................................................................................... legitimat/ă cu ..................... seria.….., nr...…………,
eliberat de către ....…………...…....... la data de ..........................., CNP ................................................., telefon
.....................................

in

calitate

de

parinte/tutore/reprezentant

legal

al

copilului/elevului

..........................................., nascut/a la data de .............................., CNP: ................................, inmatriculat/a in
anul scolar 2018-2019, grupa/clasa...................................,

in calitate de Beneficiar al serviciilor educationale

sunt de acord ca SC UNIVERSAL TOP CONSTRUCT SRL, persoana juridica cu capital privat ce desfasoara
activitati de invatamant cu denumirea BUCHAREST BEIRUT INTERNATIONAL SCHOOL - BBIS, CUI 14393090,
J40/319/2002, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 14, sector 2, sa fie autorizata sa proceseze
datele mele personale si ale copilului/copiilor mei, in urmatoarele scopuri:
a) Inscrierea anuala la studii, incheierea contractului de studii si intocmirea facturii fiscale pentru plata
taxei scolare;
b) Inscrierea la examenul de finalizare a studiilor, intocmirea si eliberarea actelor de studii, ca parte a
raporturilor contractuale dintre scoala si elev/absolvent;
c) Echivalarea diplomelor de studii la CNRED;
d) Inscrierea pentru examenele Cambridge sustinute la British Council;
e) Comunicarea operativa si eficienta a informatiilor necesare derularii raporturilor contractuale
dintre BBIS si elev/absolvent;
f)

Asigurarea serviciilor de documentare la biblioteca si accesul la facilitatile bazei sportive;

g) Indeplinirea tuturor obligatiilor legale ale BBIS, ca furnizor de servicii educationale fata de
autoritatile publice: Ministerul Educatiei Nationale din Liban si din Bucuresti, ambasada Libanului in
Bucuresti si in Beirut, ARACIP, IBO, CNRED;
h) Inscrierea pentru activitati extrascolare organizate la diverse institutii in scop
recreativ;

educational si

i)

Monitorizarea si securitatea persoanelor, spatiilor si bunurilor utilizate de BBIS prin supraveghere
video in incinta unde se desfasoara activitatea de invatamant in vederea asigurarii pazei si
protectiei acestora;

j)

In scopuri arhivistice;
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k) In scopuri statistice solicitate de ARACIP, Ministerul Educatiei Nationale, Institutul National de
Statistica.

Sunt de acord ca datele mele personale in calitate de parinte/reprezentant legal/tutore si ale
copilului/copiilor mei pe care ii reprezint, precum: nume, prenume, CNP, serie si nr. Certificat de
Nastere/C.I/Pasaport, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, etnia, domiciliul stabil, resedinta, numarul de
telefon, adresa de e-mail, semnatura, fotografia, situatia medicala, , acte de studii anterioare, note,
evaluari, sa fie comunicate urmatoarelor categorii de destinatari – persoane terte:
a) Autoritatile publice - ARACIP, CNRED, Ambasada Romaniei in Liban, Ambasada Libanului la
Bucuresti, Ministerul Educatiei Nationale la Beirut, Ministerul Educatiei Nationale la Bucuresti;
b) Institutii de invatamant partenere – IBO, British Council;
c) Institutii de invatamant superior care organizeaza concursuri de admitere pentru absolventii BBIS;
d) Politie, Parchet, Instante;
e) Departamentului contabil al institutiei scolare BBIS ca urmare a emiterii facturii si achitarii taxelor
scolare;
f)

Caselor de sanatate publica – CNAS, casele de sanatate judetene.

Utilizarea datelor mele cu caracter personal în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau transmiterea
acestora către alti terți, fără acordul meu, este strict interzisă.
Valabilitatea prezentului consimtamant este pe toata perioada scolarizarii si pentru intreaga perioada cat
sunt necesare a fi stocate datele conform prevederilor legale, reglementarilor interne ale BBIS si in
conformitate cu scopul pentru care au fost prelucrate. In situatia in care doresc revocarea acestui
consimtamant, o sa solicit in scris aceasta intentie printr-o cerere pe care o inregistrez la secretariatul scolii
BBIS.
Declar ca am inteles procedura de colectare si prelucrare a datelor mele personale din NOTA DE
INFORMARE si ca in baza ei imi exprim consimtamantul in mod expres prin prezenta declaratie care contine
2 pagini.
Data

Numele în clar și semnătura Beneficiarului

Notă:
Prezentul consimțământ a fost dat în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date, cu aplicabilitate obligatorie începând cu data de 25.05.2018, art. 4, pct.11 și
art. 7.
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