
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

FIRSTEP  - CONCURS DE PROIECTE

VERSIUNEA - 07.01.2022

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în
calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679
(“GDPR”).
În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: potențialii și actualii
participanti la FirSTep - Concurs de Proiecte, inclusiv elevii, părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai acestora,profesori
,supraveghetori, vizitatorii website-ului www.firstep.ro, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter
personal sunt prelucrate de Operator pentru/în legătură cu activitatea FirSTep Concurs  de Proiecte (”Concursul”).

1. Datele de identitificare și datele de contact

A. OPERATORUL - LUMINA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT S.A., cu sediul în București, Str. Balta Albina nr.9, et.4, cam.
412, sector 3, înregistrată în Oficiul National al Registrului Comertului București cu nr. J40/14330/2017, cod de
înregistrare fiscală RO4272695,  reprezentanta prin Goktas Fatih, denumită în cele ce urmează ”Operatorul”

B.  IMPUTERNICITII OPERATORULUI - SCOLILE DIN GRUPUL LUMINA DIN ROMANIA SI REPUBLICA MOLDOVA

De exemplu: Spectrum Bucuresti / Spectrum Constanta/ Spectrum Cluj/ Spectrum Iasi/ Spectrum Ploiesti/ International
School of Bucharest/ International School of Oradea/ Liceul International de Informatica Bucuresti/ Liceul International
de Informatica Colentina/ Liceul International de Informatica Constanta si/sau alte scoli din Grupul Lumina din Republica
Moldova), după cum sunt mentionate in Tabelul 1 de mai jos.

Tabelul 1

Nr. Denumirea Scolii Date de identificare si contact

1. LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE
INFORMATICA

Bucuresti, str. Balta Albina nr. 9,
Sector 3
CIF: 35618226

2. SCOALA PRIMARA SPECTRUM - BUCURESTI Bucuresti, str. Balta Albina nr. 9,
Sector 3
CIF: 35618196

3. INTERNATIONAL SCHOOL OF BUCHAREST -
Lumina Institutii de Invatamant SA

Str Balta Albina nr.9, etaj 4,
camera 412, sector 3, Bucuresti
CIF: RO4272695

4. SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONALA
SPECTRUM - CLUJ

Mun. Cluj-Napoca, str.
Mănăştur nr. 20, jud. Cluj
CIF: 36789135

5. SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONALA
SPECTRUM - IASI

Mun. Iasi, Str. C.A. Rosetti, Nr.
12-14, jud. Iasi
CIF: 36692999

6. SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONALA
SPECTRUM - PLOIESTI

Ploiesti, str. Infratirii nr. 4, jud.
Prahova
CIF: 36868085

7. International School of Oradea, Mun.Oradea , Str.Armatei
Romane nr 1E, Jud.Bihor

8. Liceul International de Informatica Constanta, Bulevardul Tomis nr. 153,
Constanța,Jud.Constanta
CIF 35564410
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9. Scoala Gimnaziala Spectrum – Constanta Bulevardul Alexandru
Lăpușneanu nr. 101,
Constanța,Jud.Constanta
CIF 36868085

10. INSTITUȚIA PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL
TEORETIC „ORIZONT„ BUCIUCANI,,

Str. Ion Pelivan
Nr. 13/A, Mun. Chișinău
Md-2064 / Moldova Nr.
Înregistrare: 1002600026438

11. INSTITUȚIA PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL
TEORETIC „ORIZONT„- DURELSTI

Str. Nicolae Dimo Nr. 22, Or
Durlești, Mun. Chișinău
Nd-2003 / Moldova
Nr.Înregistrare: 1002600026438

12. INSTITUȚIA PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL
TEORETIC „ORIZONT,,- CIOCANA

Bd. Mircea Cel Bătrîn Nr. 10/2,
Mun. Chișinău Md-2044 /
Moldova
Nr. nregistrare: 1002600026438

13. INSTITUȚIA PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL
TEORETIC ,,ORIZONT,, CEADÎR-LUNGA

- Str. Vladimir Lenin Nr. 87,
Mun. Ceadîr-Lunga, Md-6101
U.T.A. Gagauz-Yeri / Moldova
Nr.Înregistrare: 1002600026438

14. INSTITUȚIA PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL
TEORETIC,,ORIZONT,,- BALTI

Str. Chișinăului Nr. 28, Mun.
Bălți, Md- 3110/ Moldova
Nr.Înregistrare: 1002600026438

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la dpo@lumina.ro (se va scrie
expers,,FirSTep  in titlul sau subiectul e-mailu-lui) sau prin poștă la sediul Operatorului mai sus-mentionat.

3. Datele personale prelucrate

A. Următoarele date personale sunt prelucrate de Operator : 
a) date personale de identificare ale parintilor/tutorilor/reprezentanților legali: nume, prenume, e-mail.

Acestea sunt obligatorii pentru inregistrarea elevului la Concurs;
b) date personale aferente unui profil general al elevului: nume, prenume, scoala de provenienta, clasa, numele

proiectului, titlul proiectului, numele supervizorului de proiect, Link Youtube (atunci cand elevii prezinta
proiectul prin video pe Youtube, link Google pentru portofoliul digital, abstract, fisierel cu proiecte care pot
include fotografii, video, jurnale, cercetare, rapoarte privind datele etc., in functie de fiecare proiect in parte.
Acestea sunt necesare pentru inregistrarea si participarea elevului la Concurs.

c) datele completate de dvs. în formularele de înscriere/pre-înscriere la Concurs si documente atașate acestora;
datele din formularele de înscriere/preînscriere marcate ca obligatorii, dar necompletate de dvs. atrag
imposibilitatea inregistrarii elevului la Concurs;

d) date rezultate ca urmare a vizitelor la faţa locului si/ sau interviurilor;
e) fotografii, video-uri;
f) date rezultate ca urmare a înregistrării video aferente Concursului precum imagini vizuale, imagini faciale,

fotografii, capturi de ecran, asocierea dintre imaginile video si alte date cu caracter personal prelucrate;
Acestea sunt necesare pentru participarea elevului la Concurs

g) adresa de e-mail, adresa Internet Protocol (“IP”), numele de utilizator, parola, prelucrate atunci când navigați
pe site-ul www.firstep.ro si atunci cand trimiteti e-mail-uri sau completati formularul de contact pe website-ul
www.firstep.ro

h) orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Operator (e.g. segmentarea în
funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare beneficiar al serviciilor prestate de
Operator pentru fiecare persoana vizată în parte, participarea la evenimentele organizate de Operator) și orice
alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise Operatorului.

i) informații despre dispozitivul folosit (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare,
identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon), după caz;

j) informații de jurnal - detalii despre modul în care ați utilizat website-ul nostru, cum ar fi interogările de
căutare, după caz;
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k) informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările
hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;

l) cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs. atunci cand navigati pe site-ul www.firstep.ro.)
(Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor se poate accesa Politica de utilizare a
cookie-urilor disponibilă pe site-ul www.firstep.ro.)

B. Urmatoarele date personale sunt prelucrate si de imputernicitii Operatorului

Operatorul imputerniceste Scolile din Grupul Lumina din Romania si Republica Moldova sa prelucreze in numele
Operatorului urmatoarele date cu caracter personal in legatura cu FirStep - Concurs de Proiecte: nume, prenume,
scoala de provenienta, clasa, numele proiectului, titlul proiectului, numele supervizorului de proiect, Link Youtube
(atunci cand elevii prezinta proiectul prin video pe Youtube, link Google pentru portofoliul digital, abstract, fisierel cu
proiecte care pot include fotografii, video, jurnale, cercetare, rapoarte privind datele etc., in functie de fiecare proiect in
parte

4. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal

Operatorul prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea,
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea,
distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrării sunt:

✔ pentru înscrierea a elevilor la Concurs;

✔ pentru corespondenta;

✔ pentru organizarea prezentarii si evaluarii online printr-un sistem de videoconferinta

✔ pentru anuntarea rezultatelor si pregatirea ceremoniei de premiere

✔ pentru inmanarea premiilor

✔ pentru promovarea competitiei in cazul in care persoana vizata a optat in acest sens

✔ informarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g. e-mail, , internet), efectuată de Operator în

interesul persoanei vizate sau pentru a proteja interesele vitale ale acesteia, referitoare la: regulamentul

Concursului şi cu privire la alte informații privind serviciile Operatorului, după caz etc;

✔ efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul Operatorului,

inclusiv administrarea programului, examenelor si concursului școlar;

✔ furnizarea de servicii suport pentru solicitările dvs. (e.g. soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor

formulate), atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g. telefon, e-mail, poștă);

✔ analiza preferințelor, intereselor, istoricului relațiilor contractuale pentru efectuarea de activități de marketing

direct (e.g., comunicarea prin orice mijloc – poștă, telefon, fax, e-mail, SMS/MMS) în cazul în care persoana

vizată a optat în acest sens, fie pentru efectuarea oricăror altor tipuri de promovare a serviciilor Operatorului,

conform opțiunii exprimate de dvs.;

✔ realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a persoanei

vizate (de ex. sesiuni de schimburi de experienta, evenimente etc.) în cazul în care persoana vizată a optat în

acest sens;

✔ analizarea comportamentului online al persoanei vizate/oricărei persoane care accesează pagina de internet a

Operatorului de pe site-ul www.firstep.ro prin folosirea de cookies, atât ale Operatorului, cât și ale partenerilor

contractuali ai Operatorului, conform Politicii de utilizare a cookie-urilor.

✔ efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) pentru îmbunătățirea și dezvoltarea activității,
precum și efectuarea de studii și analize cu privire la serviciile și activitățile desfășurate de Operator pentru

îmbunătățirea acestora;

✔ generarea de rapoarte cu privire la activitatea Operatorului, cu scopul de facilita efectuarea managementului

tuturor proceselor operaționale;

✔ arhivarea atât în format letric cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu

Persoana vizată, realizarea unui serviciu de registratură cu privire la documentele/plicurile/coletele care sunt
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adresate Operatorului cu privire la relația existentă, realizarea unor activități de curierat cu privire la

documente/plicuri care conțin datele dvs. personale;

✔ soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte, inclusiv

recuperarea creanțelor

✔ pentru colaborarea cu entitățile partenere ale Operatorului care organizează sau participă la organizarea de

concursuri școlare naționale și/sau internaționale, în vederea asigurării unui cadru educațional competitiv și
pentru a încuraja interesul elevilor spre studiu și spre performanțe școlare deosebite, pentru o amplă
recunoaștere a  performanțelor școlare;

✔ pentru completarea și transmiterea diverselor evidențe cerute de către Ministerul Educației și inspectoratul

școlar;

✔ pentru evaluarea proiectului elevului si acordarea premiilor.

Scopurile pentru care prelucreaza datele cu caracter personal Scolile imputernicite din Grupul Lumina din
Romania si Republica Moldova sunt:

✔ pentru înscrierea a elevilor la Concurs

✔ pentru corespondenta per e-mail

✔ pentru organizarea prezentarii si evaluarii online printr-un sistem de videoconferinta

✔ pentru anuntarea rezultatelor si pregatirea ceremoniei de premiere

✔ pentru inmanarea premiilor

✔ pentru promovarea competitiei

OPERATORULUI prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor
temeiuri legale:

(1) în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare (art. 6 lit. a) din  GDPR);

(2) pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de

încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale);

(3) în baza unei obligații legale aflate în sarcina Operatorului (identificarea dvs., ținerea evidențelor contabile,

raportările legale către autorități etc.);

(4) în baza interesului legitim al Operatorului (centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne,

analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează Operatorul; efectuarea unor analize statistice

cu privire la activitatea și elevii Operatorului; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității;
dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Operatorului; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul

sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor fizice -

sediul central, punct de lucru etc.)

(5) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane;

(6) având în vedere că Operatorul oferă servicii educationale considerate servicii de interes public, in conformitate

cu prevederile aplicabile, operatiunile de prelucrare de date realizate in scopuri educationale vor avea ca baza

legala pentru procesare, indeplinirea unei sarcini de interes public.

5. OPERATORUL poate transmite datele personale către  anumiți destinatari

Destinatarii datelor pot fi:
(1) furnizori de servicii necesare desfășurării activității Operatorului, precum: furnizori de servicii IT (mentenanță,

dezvoltare software), servicii de curierat, servicii de audit, servicii juridice;
(2) executori judecătoresti, experti evaluatori si birouri notariale, organe judiciare din Romania si din alte tari, precum

membrii instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor, organe ale politiei, dupa caz;
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(3) institutii publice de supraveghere a activitatii; autorități publice centrale și locale (e.g. Ministerul Educatiei si
agentiile aflate in subordinea ministerului, Autoritate Nationala de Administrare Fiscală, Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) din România și din
alte țări, după caz;

(4) institutii de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

Alți destinatari ai datelor personale vor fi cei din Anexa: Lista destinatarilor datelor personale, după caz.

6. Informații cu privire la transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

În principiu, OPERATORUL nu transferă date cu caracter personal ale persoanelor vizate prin prezenta informare în
afara României sau statelor din cadrul UE/EEA.
În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, este posibil ca Operatorul să transfere unele sau toate categoriile
de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA. Pentru astfel de transferuri, Operatorul se
obligă să ia o serie de masuri legale pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel
oferit de legislatia europeană. Printre aceste măsuri se regăsesc și încheierea de clauze contractuale standard aprobate
la nivel european.

7. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata necesara derularii Concursului si a executarii obligatiilor aferente
de catre fiecare dintre parti, datele vor si pastrate pe o perioada de 60 luni ( pentru verificarae si imbunatatirea
concursurilor viitoare) de la data finalizarii Concursului.
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp
prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul
arhivistic.

Cu exceptia, datelor colectate prin intermediul modulelor cookies a căror durată de păstrare este prevăzută în Politica
de utilizare a cookie-urilor, dupa caz.

8. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Operator

Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către Operator în formularele de înscriere/pre-înscriere care nu
sunt semnalate ca opționale, este considerată obligatorie pentru inscrierea la concurs. Refuzul dvs. de a furniza astfel
de date sau exercitarea anumitor drepturi poate determina imposibilitatea Operatorului de a presta serviciile
respective, inclusiv de a vă transmite informații care pot fi deosebit de importante pentru a proteja interesele dvs
legitime și/sau vitale (de ex. modificari ale orarului, modificări cu privire la Concurs, evenimente care influențează
sau pot influența semnificativ procesul competitional etc.).
Refuzul de a furniza oricare dintre urmatoarele date, genereaza imposibilitate de a aparticipa la Concurs: nume,
prenume, scoala de provenienta, clasa, numele proiectului, titlul proiectului, numele supervizorului de proiect, Link
Youtube (atunci cand elevii prezinta proiectul prin video pe Youtube, link Google pentru portofoliul digital, abstract,
fisierel cu proiecte care pot include fotografii, video, jurnale, cercetare, rapoarte privind datele etc., in functie de fiecare
proiect in parte

Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal:
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca

Operatorul prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.
(2) Dreptul la rectificare - puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.
(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”- puteți solicita ștergerea datelor personale care vă

privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe
baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
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(4) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când
prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Ca
regulă generală, în cazul în care consimtămantul este retras, atunci toate operatiunile de prelucrare care au fost
executate in baza consimtamantului si care au avut loc inainte de retragerea consimtamantului , prelucrate in
conformitate cu RGPD/GDPR raman valabile. In orice caz, Lumina Educational Institutions va inceta respectivele
activitati de prelucrare, daca este cu putinta si participarea elevului la FirSTep - Concurs de Proiecte nu va mai fi
posibila.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar
permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă
opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe
care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt Operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în
baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal
s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura a în care prelucrarea datelor
furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din
punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator la momentul solicitării.

(7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării
datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim
sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor
dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
În cazul în care OPERATOR va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține
intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva
prelucrare și (iii) contesta decizia.

(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor
personale.

(10) Dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
și de a va adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în
legătură cu prelucrarea de către OPERATOR a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru
protecția datelor personale, prin e-mail la adresa dpo@lumina.ro sau prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată
olograf, la adresa sediului al Operatorului mentionat la pct. 1 de mai sus. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în
termen de 20 de zile de la data înregistrării.
Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212
Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Note:
Vom stabili măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și
accesabilitatea datelor cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni
încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
În cazul în care este necesară prelucrarea datelor în alte scopuri, școala va solicita consimțământul dvs.
În cazul în care oricare dintre datele dvs. se va schimba, vă rugăm să ne informați în scris, pentru a păstra
înregistrările actualizate.
In cazul in care ne veti furniza informatii despre alte persoane, veti avea obligatia de a informa respectivele persoane
cu privire la continutul acestei note de informare.

Anexa 1 – Lista destinatarilor datelor personale
Operatorul face cunoscute datele dvs. personale următorilor entități, în scopurile enumerate in Anexa 1 de mai jos:
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Anexa 1 – Lista destinatarilor datelor personale

Nr.
crt./
No.

Date / Data Scopuri / Purposes Operatori Destinatari / Recipient
Operators

1. E.g. nume, prenume, e-mail, IP, user,
date rezultate ca urmare a
inregistrarilor video , semnatura
digitală (dacă este cazul)/

Identificarea dvs. prin
intermediul mijloacelor
de comunicare,
asigurarea unei bune
operativitati si sigurantei
sistemelor IT.
Oferirea de servicii suport
pentru dvs. (cereri,
solicitari din partea dvs.)

Prestatori servicii IT
EDUSOFT TECHNOLOGIES SRL, cu sediul în
Bucureşti, sector 3, Str. Balta Albina, nr. 9,
Camera 408, Etaj 4, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu numărul
J40/19736/2017, cod de identificare fiscală
38536988

Declar, pe propria raspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că sunt părintele/tutorele/reprezentantul legal al
elevului minor (sub 18 ani), nominalizat mai jos

Am luat la cunoștință,

Data: ______________

Pentru elevul : __________________________________________ (nume, prenume elev)

__________________________________________ (nume, prenume părinte/tutore/reprezentant legal),

____________________(semnătură părinte/tutore/reprezentant legal)
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