
 
Nr.  

Declarație de informare și consimțământ pentru prelucrarea și procesarea datelor personale conform 

legislației în vigoare 

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….. 

în calitatea de: părinte/tutore legal al elevului/ei/elev cu vârsta ≥16 ani: 

 ………………………………………………………………………………………………………,  

Declar că am fost informat că Liceul Tehnologic Economic de Turism, în calitate de operator de date cu 

caracter personal, prelucrează următoarele date personale cu/ fără mijloace electronice: 

 Nume, prenume; sexul; CNP; data și locul nașterii; cetățenia; datele din:  certificatul de naștere, 

certificatul de căsătorie,  actul de identitate, acte de studii,  documente privind formarea profesională; 

locul de muncă; profesia; imaginea; situație familială;  semnătura. 

Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași poate prelucra datele mele personale și ale copilului meu în   

următoarele scopuri:   

 Baze de date pentru:  examene naționale, examene de diferențe, examene de corigențe și situații 

neîncheiate. 

 Adeverințe pentru diverse scopuri. 

 Documente școlare și acte de studii. 

 Baze de date specifice sistemului educațional, întocmite de: cadre didactice, secretariatul școlii, 

serviciul de contabilitate, serviciul administrativ, bibliotecă. 

 Baze de date cu referire la: informații elevi/părinți; tipuri de burse; decontare transport; Sistemul 

Informatic Integrat al Învățământului din Romania – SIIIR; corespondența cu alte instituții de 

învățământ și instituțiile publice - IPJ, Protecția Copilului, Direcția de Asistență Socială etc; diverse 

raportări către Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.). 

 Baze de date și imagini privind participarea  la:  diverse olimpiade, concursuri și activități culturale, 

sportive, științifice; activități extracurriculare organizate în școală și în afara școlii, participarea  la 

diverse proiecte naționale și internaționale. 

 Orice alte cazuri care presupun obligația legală, contractuală a Liceului Tehnologic Economic de 

Turism, de a transmite datele mele personale la terți în vederea apărării intereselor profesionale, 

sociale, culturale, economice și educaționale, precum și  pentru apărarea ordinii publice, intereselor 

legitime ale societății și bunelor moravuri. 

Consimțământul, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor 

personale, este voluntar și poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către Liceul 

Tehnologic Economic de Turism din Iași, transmisă: scris la secretariatul liceului sau pe email: 

economic.turism@yahoo.com. 

 

mailto:economic.turism@yahoo.com


 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor 

înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este 

acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.  

Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași cu sediul în strada Milcov nr. 18A, jud. Iași, poate prelucra 

datele mele personale și ale copilului meu în toate cazurile ce presupun îndeplinirea obligațiilor legale și 

contractuale ale școlii, avute în sarcină, precum și în vederea apărării intereselor sale în conformitate cu o 

activitate  legitimă imperativă. 

Îmi exprim acordul, explicit și neechivoc, liber și în cunoștință de cauză, că operatorul de date, Liceul 

Tehnologic Economic de Turism din Iași să prelucreze  datele mele cu caracter personal, după ce am fost  

informat despre drepturile mele (în temeiul art. 15-22 din Regulamentul  nr. 679/2016), respectiv că, în orice 

moment îmi pot retrage  consimțământul exprimat. 

 

 

Nume prenume  părinte/tutore legal/ elev cu vârsta ≥16 ani:................................................................... 

 Semnătura: 

 


