
Pagina 1 din 2 

Numele Prenumele Data de naștere  

 

Declarația de protecție a datelor pentru crearea și publicarea 

datelor personale, fotografii și videoclipuri ale școlarilor 
 

Școala / Ștampila Localitatea, Data 

Dragi părinți, dragi elevi, 

ca parte a activității educaționale, intenționăm să documentăm activitățile școlii noastre și în caz necesar, să le facem 

accesibile pentru un grup mai mare de persoane. Ne referim la pozele făcute în timpul excursiilor școlare, 

concursurilor, diverselor proiecte și altor evenimente școlare. Spre exemplu imaginile făcute împreună cu toată clasa, 

fiind ca amintire pentru toți cei implicați. 

Realizarea acestora o efectuăm doar cu permisiunea Dvs.. Însăși fotografierea poartă caracter de modificare a datelor 

personale, deoarece acestea sunt stocate pe un mediu de stocare, chiar dacă imaginile nu sunt publicate. Dreptul 

protecției datelor personale include nu doar publicarea fotografiilor, însă apără și dreptul asupra imaginilor proprii. 

Pentru a publica poze cu elevii, sunt necesare două declarații de consimțământ. Consimțământul Dvs. este voluntar. 

Dvs. nu aveți nici un dezavantaj dacă nu efectuați un astfel de permis sau dacă retrageți consimțământul ulterior.  

Personalul școlii vă asigură respectarea cerințelor legale referitor la fotografiere, crearea videoclipurilor și a 

înregistrărilor audio a elevilor. Dacă la evenimentele școlii sunt prezenți reprezentanții presei sau fotografii, școala îi 

informează pe ei despre declarațiile existente cu privire la crearea și publicarea datelor.  

Permisiunea legală și responsabilitatea legală de modificare, prelucrare ulterioară a acestor date o poartă însă 

reprezentanții singuri. În cadrul evenimentelor școlare informăm de asemenea și alte persoane (de ex.: părinții altor 

copii) despre responsabilitatea individuală pentru fotografiere, publicare și producerea altor înregistrări. Școală însă 

nu asumă nici o responsabilitate pentru acțiunile altor persoane, îndeosebi înregistrările efectuate în cadrul 

evenimentelor publice. Hotărârea despre protecția datelor personale a copiilor minori, este asumată de părinții lor. 

Începând cu vârsta de 14 ani însă, deciziile cu privire la dreptul apărării datelor personale și modul de abordare a 

imaginilor proprii, nu sunt luate doar de către părinți, însă și de copii lor. În acest caz, elevii de la vârsta de 14 ani 

semnează și ei această declarație.  

Menționăm două informații importante: Transmiterea sau publicarea fotografiilor în formă digitală, producerea 

videoclipurilor și înregistrărilor audio de către alte persoane, pot fi modificate sau utilizate neschimbat în scopuri 

neautorizate. Este posibil ca divulgarea neautorizată să fie publicată pe internet. Datele personale pot fi apelate și 

stocate mereu și oriunde în lume, pentru o perioadă nelimitată de timp. Ele pot fi găsite și prin motoarele de căutare. 

Nu poate fi exclus faptul, că alte persoane sau companii conexează date cu alte date cu caracter personal disponibile 

pe internet și creează astfel un alt profil de personalitate, modifică datele sau le utilizează cu alte scopuri.  

Școala este obligată la cererea Dvs. să primiți informația despre datele personale colectate. Există de asemenea dreptul 

la corecție, eliminare sau restricție, dreptul la opoziție, la prelucrare și dreptul la portabilitatea datelor. Dvs. aveți 

dreptul de a depune plângere la autoritatea pentru protecția datelor, comisarul de stat pentru protecția datelor 

Sachsen-Anhalt.  

Cu mult respect 

Directoarea/Directorul  
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Prin urmare accept/ăm ca în cadrul evenimentelor declarate de școală, să fie realizate și stocate pe media fotografii, 

înregistrări video și audio ale copilului meu/copilului nostru. (inițial fără publicare sau dezvăluire): 

☐ da  ☐ nu 

Accept/ăm publicarea fotografiilor, înregistrărilor video și audio a copilul meu/nostru cu scopurile specificate mai jos: 

Publicații în clasă                                                                                                                                  ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: ziare de perete sau alte scopuri didactice) 

Publicații în încăperea școlii / pe terenul școlii                                                                              ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: rapoarte despre evenimente și concursuri) 

Publicații interne școlare                                                                                                                    ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: cronici, cărți de an) 

Tipărirea publicațiilor destinate și altor persoane înafara elevilor                                      ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: Broșuri informative) 

Publicații pe internet sub responsabilitatea școlii                                                                          ☐ da   ☐ nu 

(de ex.:. pe pagina de internet a școlii) 

Publicații efectuate de alte persoane după distribuirea de către școală                                    ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: în ziare și mass-media online) 

Publicații a lucrărilor realizate de alte persoane                                                               ☐ da   ☐ nu 

(de ex.: de către reprezentanți ai presei sau fotografi la evenimentele școlare) 

Acordarea drepturilor la fotografiere are loc fără remunerare și include dreptul de editare, în măsura în care 

procesarea nu se desfigurează.  

Sunt de acord, în cadrul publicării fotografiilor, videoclipurilor sau înregistrărilor audio să fie indicat numele complet 

al copilului meu/copilului nostru:  ☐ da    ☐ doar numele   ☐ nu 

Acest consimțământ poate fi oricând retras. Revocarea poate cuprinde zone parțiale sau fotografii individuale. 

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării efectuate până la acel moment. În cazul publicării 

unităților de tipărire, consimțământul nu mai poate fi revocat odată cu plasarea comenzii de tipărire. În cazul revocării, 

datele corespunzătoare nu vor mai fi utilizate pe viitor și vor fi eliminate imediat. În cazul în care consimțământul nu 

este retras, valabilitatea lui are loc pe durata dependenții școlii. Revocarea consimțământului asupra altor persoane 

care au colectat sau au primit date în mod legal de la școală, trebuie să aibă loc personal. 

În cazul în care eu/noi creez /creăm sau primesc/primim fotografii, videoclipuri sau înregistrări audio a evenimentelor 

școlare, v-oi/v-om trata aceste date în mod responsabil și v-oi/v-om evita publicarea sau divulgarea care nu este în 

interesul persoanelor înfățișate. 

Localitatea, data 

 

Atunci când exista doua persoane împuternicite, semnătura a unei persoane declară acordul și a persoanei a doua. 

Semnătura părinților/pers. împuternicite Semnătura elevei/elevului de la 14 ani 


