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Anexa 1 la Regulamentul concursului #SMART 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE/CONSIMŢĂMÂNT 

Profesorul îndrumător: 

Numele şi prenumele  

E-mail şi telefon  

Instituţia de învăţământ  

Adresa instituţiei  

Semnătura  

 

Coordonatorul echipei (elev) 

Numele şi prenumele  

E-mail şi telefon  

Data naşterii  

Clasa/ Instituţia de 

învăţământ 

 

Semnătura  

Numele şi prenumele 

părintelui/tutorelui legal 

 

Consimţământul* 

părintelui/tutorelui legal 

pentru participarea 

copilului minor la 

concurs (semnătura) 

 

Componenţa echipei 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume/ 

Semnătura 

Rol în cadrul 

echipei 

Numele şi 

prenumele 

părintelui/tutorelui 

legal 

Consimţământul* 

părintelui/tutorelui legal 

pentru participarea 

copilului minor la 

concurs (semnătura) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Nr. _____  / _______________ 
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TITLUL FILMULUI 

 

 

 

 

Observaţii: 

1. Prin semnarea acestei fișe, participanţii îşi dau acordul implicit ca filmele realizate să 

fie folosite, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligație din partea Organizatorului 

concursului); toți membrii echipei de concurs (iar pentru participanții minori, și 

părinții/tutorii legali ai acestora) declară că au citit și sunt de acord cu Regulamentul 

concursului. 

2. Participanții se pot înscrie în concurs individual sau în echipă, cu condiția ca fiecare 

participant/echipă să beneficieze de îndrumarea unui cadru didactic din instituția de 

învățământ în care sunt înscriși.  

3. Premiul are aceeaşi valoare, indiferent de numărul membrilor unei echipe; 

modalitatea de împărţire a premiului între membrii echipei este strict 

responsabilitatea şi alegerea acestora. 

4. Filmele transmise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, să nu mai fi apărut 

vreodată în mass-media şi să nu fi concurat într-o competiţie similară. În situaţia în 

care, în filmul realizat, pe lângă membrii echipei participante, apar şi alte persoane 

identificate sau identificabile, realizatorii au obligaţia de a obţine consimţământul scris 

al acestora pentru difuzarea, cu titlu gratuit, a imaginilor de către Organizator. 

 
* Prin semnarea acestui formular de înscriere, părintele/tutorele legal al copilului minor îşi exprimă acordul ca 

fiica sa/fiul său să participe la toate activitățile desfășurate în cadrul concursului ScurtMetraje Anticorupţie 

Realizate cu Telefonul, inclusiv să apară într-un spot/film. Concursul este organizat de Direcţia Generală 

Anticorupţie (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna (S.J.A. Covasna) în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, Banca Transilvania – Sucursala Sfântu Gheorghe, Asociaţia 

Pedagogilor Români din judeţul Covasna şi Cinema Arta din mun. Sfântu Gheorghe. Totodată, prin semnarea 

acestui formular, părintele/tutorele legal acordă dreptul de a reproduce, prezenta și răspândi în lumea întreagă 

și pe durată nelimitată în orice format media tradițional sau electronic, imaginea copilului minor, rezultată în 

cadrul activităţilor desfăşurate de acesta în concursul SMART. Fotografiile/filmările realizate în cadrul acestei 

campanii vor fi proprietatea Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.). Părintele înțelege și este de acord că nu va 

primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări. 

Datele personale ale participanţilor, cuprinse în prezentul Formular de înscriere/consimţământ sunt 

confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru buna desfăşurare a Concursului. Tuturor participanţilor la Concurs le 

sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, respectiv 

dreptul de a primi informații clare și inteligibile, dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, 

dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul 

de a solicita ştergerea acestora şi dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor mai sus 

menționate, precum şi pentru orice alte informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 

personal în cadrul acestui concurs, persoanele interesate se pot adresa Organizatorului la adresa de e-mail 

covasna.dga@mai.gov.ro sau prin poştă, la adresa: Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna, mun. Sfântu 

Gheorghe, strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 16, jud. Covasna, precum şi Responsabilului cu protecția datelor 

din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, la adresa de e-mail: protectiedate.dga@mai.gov.ro sau pot trimite o 

cerere în atenția Responsabilului cu protecția datelor la adresa: Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4. 
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