
  
 
 
 

       Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 
 

DECLARAȚIA PĂRINȚILOR 
 

       Subsemnații ….......................................... și .....................……………………, domiciliați în 
localitatea …….....................…………, județul …................………, am luat la cunoștință și suntem 
de acord ca fiul / fiica nostru / noastră ................................................... să fie supravegheat/ă de 
d-na / d-nul …................................................ în Tabăra Concursului Gazeta Matematică și 
ViitoriOlimpici.ro ce se desfășoară în Câmpulung Muscel, județul Argeș în perioada 
_________________. 

Menționăm că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de ordine interioară 
al taberei și suntem de acord cu acestea. Am adus la cunoștința fiului / fiicei nostru / 
noastre Regulamentul de ordine interioară al taberei și i-am explicat toate prevederile 
acestuia. 

De asemenea, suntem de acord ca fotografii cu imaginea fiicei/fiului nostru să fie 
folosite pe site-ul ViitoriOlimpici.ro, pe pagina de facebook a Concursului Gazeta 
Matematică și ViitoriOlimpici.ro și în comunicatele / știrile legate de Tabăra Gazeta 
Matematică și ViitoriOlimpici.ro. 

Consimțământul este expres exprimat în scopul reproducerii și comunicării publice a 
imaginilor de catre SOFTWIN S.R.L. (C.U.I RO 1569706 ) și de SOCIETATEA DE ȘTIINȚE 
MATEMATICE DIN ROMÂNIA (C.U.I RO 4532280)  pe perioadă nelimitată în timp, atât pe 
teritoriul României cât și în afara țării, indiferent de modalitatea de reproducere și 
comunicare inclusiv dar nelimitat la mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare 
sau în alt mod pe internet. 

Prezentul Acord are valoare de consimțământ în întelesul Legii nr. 8/1996 privind 
drepturile de autor, cu modificările ulterioare, în vederea folosirii în condițiile menționate 
aici. 

Totodată constituie consimțământ și informare asupra drepturilor deținute în 
întelesul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE în 
vederea folosirii lor ce ar deriva din și în legatură cu imaginile respective. Pe lângă imaginile 
respective SOFTWIN S.R.L. va putea păstra datele personale pentru o perioada de 5 ani în 
vederea contactării pentru viitoare filmări. Pentru orice fel aspecte, sesizări, reclamații față 
de SOFTWIN S.R.L. am fost informat că mă pot adresa la privacy@softwin.ro sau autorității 
publice competente. 
 
Data                                                                                                                     Semnături părinți, 

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 
 

http://www.viitoriolimpici.ro/
http://www.viitoriolimpici.ro/

