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Acord 

 privind utilizarea și procesarea imaginilor fotografice, înregistrărilor audio și video 

  

Subsemnatul, .................................................... legitimat cu CI seria.... nr. ...... , 

eliberat de  SPCEP....................................... la data de ...................................., în calitate  de 

beneficiar al ”Școlii de Mentorat București”, denumit în continuare ca subiect, îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea nerenumerată a imaginilor fotografice, înregistrărilor audio și 

video ale subiectului de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București, cu sediul în 

Municipiul București, Calea Victoriei, nr, 126, sector 1, adresa de corespondență: Calea 13 

septembrie, nr. 168-184, București, sector 5,  reprezentat prin Director General Ec. 

Georgiana TRIFU, în calitate de beneficiar, cunoscând următoarele: 

1. Scopul în care va fi utilizat consimțământul 

Fotografiile și înregistrările audio și video care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict 

pentru următoarele scopuri: 

- Pe rețelele de socializare: Facebook: https://www.facebook.com/ctmb.eu, Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCO_Y9Q8l_eOkt04HlUgxF0A, Instagram: 

https://instagram.com/centrulpentrutineretmb?igshid=1bwbqu3ouvd64; 

- Pe site-ul instituției:https://www.ctmb.eu;  

- Realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare și 

promovare a instituției; 

- Realizarea și distribuirea către publicul larg al materialelor audio și video de 

prezentare și promovare a instituției cât și a Școlii de Mentorat București; 

- Transmiterea de către beneficiar a imaginilor subiectului către terții în scopul 

exclusiv de realizare de materiale publicitare audio și/sau presa scrisă în vederea 

promovării activității instituției; 

2. Drepturile subiectului  

       Subiectul este protejat de către Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  
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acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția 

datelor) și de a solicita în orice moment: 

- Informare și consultarea informațiilor vizate                      

- Actualizarea informațiilor vizate    

- Ştergerea informațiilor vizate   

- Restricționarea și opunerea  în prelucrarea informațiilor vizate. 

 

3. Valabilitate 

     Prezentul consimțământ este valabil până la retragerea expresă a acestuia, în formă scrisă. 

4. Declarație 

     Subiectul își exprimă consimțământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea 

nerenumerată a imaginilor fotografice, înregistrărilor audio și video ale persoanei sale în 

scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice, înregistrărilor audio și video în 

alte scopuri decât cele descrise mai sus pentru comercializarea prin transferul imaginilor 

către alți terți decât menționați mai sus este strict interzisă.  

 

 

 

 

Data :                                                                         Numele în clar și semnătura subiectului: 

____________________                                                            _______________________________________________       
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