
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 
Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej 
 
Nr. ________ din __________ 

 

 
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 în conformitate cu  
 

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 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 privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) 

  
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 26 iulie 2018 

 
Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” cu sediul în Dej, Piaţa Lupeni, nr. 2 Judeţ Cluj, cod 

fiscal 4305989, în calitatea de Instituţie de Învăţământ cu nivel gimnazial, liceal şi club sportiv 

şcolar şi, având în vedere prevederile din Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunoştinţă                                                          

Dl/D-nei ________________________________________ , în calitate de părinte a elevei/elevului 

_______________________________________________ din cls _________ ,  următoarele: 

 

1. Informaţiile oferite de dumneavoastră şi elev în cadrul cererii de înscriere a elevului la liceu,  

contractului educaţional, cererii pentru studierea religiei , angajamentului, ce conţin date de 

identificare,  vor fi folosite în scopul întocmirii documentaţiei de înmatriculare ca elev, întocmirea 

şi completarea anumitor documente şi  acte de studii ce vizează relaţiile şcoală – elev. 

2. Stocarea datelor se va face conform dispoziţiilor legale privind arhivarea documentelor potrivit  

nomenclatorului arhivistic al liceului aprobat de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj prin 

Ordinul / Decizia nr. 35/01.07.2016  . 

3. Acceptarea de participare a elevului la evenimentele cultural-ştiinţifice, de a contribui la 

promovarea acţiunilor întreprinse de Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej, de 

popularizarea pe pagini de socializare cu fotografii în care apar elevii şcolii, cadrele didactice şi 

invitaţii, realizate  cu prilejul evenimentelor de importanţă culturală pentru promovarea imaginii 

liceului.  

 

 

Director, 

Prof. Ceteraș-Mătieș Anamaria-Terezia 

 

 

 În calitate de părinte a elevei/elevului ________________________________________, îmi 

exprim în mod expres consimţământul ca Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” să  folosească datele 

de identificare cu caracter personal, puse la dispoziţie, numai pentru întocmirea documentelor de 

înregistrare şi evidenţă  anumitor documente ce vizează relaţiile şcoală-elev, să stocheze datele cu caracter 

personal, să transmită datele cu caracter personal dirigintelui/dirigintei în vederea completării catalogului 

şi a altor situaţii cerute de forurile superioare (ISJ Cluj, Federaţii Sportive, Centrul de Excelenţă Cluj, 

CJRAE etc) , altor unităţi de învăţământ pentru olimpiade şi concursuri şcolare, serviciului contabilitate/ 

casier pentru plata burselor, bani de liceu, alte ajutoare sociale etc iar fotografiile realizate la evenimentele 

cu caracter cultural-ştiinţific  care promovează imaginea liceului să fie popularizate, fiind un prilej de 

mândrie şi bucurie de a participa la aceste evenimente. 

 

 

Nume si Prenume Părinte        Data ______________ 

____________________________ 

Semnatura ___________________ 


