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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
Subsemnatul/a......................................................................................................................, cu 

domiciliul in  .............................................................................................................................., 
prin reprezentant  ..........................................................................................................., cu 

domiciliul in  ....................................................................................................................., declar că: 
 
Îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal, inclusiv datele referitoare la starea mea 

de sănătate si datele biometrice (imagini foto-video, voce) să fie colectate și prelucrate de Fundația 
Special Olympics România în scopurile și în modalitățile indicate în politica de confidențialitate, astfel 
cum am fost informat de prepusii fundatiei verbal si prin formularul de Informare, in scopul participarii la 
Campionatul Virtual de Fitness, Special Olympics Romania, 2020.  

 
...............................* de acord cu prelucrarea datelor mele biometrice, respectiv imagini 

foto/video, pentru promovarea activităților desfășurate de fundație, respectiv pentru întocmirea 
rapoartelor anuale, în acord cu prevederile precizate în Informare.  

 
...............................* de acord cu prelucrarea datelor mele de contact, respectiv adresă de email 

și telefon pentru verificarea satisfacției și îmbunătățirea calității serviciilor fundației. 
 
...............................* de acord cu prelucrarea datelor mele de contact, respectiv adresă de email 

și telefon pentru a primi materiale informative din partea fundatiei. 
 
...............................* de acord cu transmiterea datelor mele personale prelucrate de fundație, 

respectiv nume, prenume, CNP, imagini foto/video și diagnostic medical, către finantatorul proiectului 
……………………………….., pentru scopurile și în modalitățile indicate în Informare. 

 
 

Data: ............................             Semnătura ............................................ 
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