Acord prelucrare date cu caracter personal

Subscrisa ASOCIAŢIA MONTESSORI INSTITUTE OF BUCHAREST(AMIB), cu sediul în Bucureşti,
Sector 4, Str Aleea Cricovul Dulce, Nr 9, Bl. 18, Sc. B, Ap. 33 , CIF RO34594161 prelucrează datele cu
caracter personal, nume, prenume, domiciliu, adresa de corespondenţă, CNP, seria şi numărul de
buletin, contul IBAN, data şi locul naşterii, adresa de e-mail, număr de telefon (după cum va fi cazul),
furnizate în mod direct de către dumneavoastră prin acest document – contract – sau de către partea
contractuală care asigură finanţarea cursurilor dumneavoastră, inclusiv prin corespondenţă şi
documentele adiacente contractului în scopul realizării obiectului contractului din care face parte
integrantă prezenta ANEXĂ. Datele vor fi dezvăluite ASSOCIATION MONTESSORI
INTERNAŢIONALE(AMI) cu sediul în Olanda şi Asociaţiei pentru Dezvoltarea Educaţiei Montessori în
România (ADEMR) cu sediul în România. Pe viitor, aceste date nume, prenume, domiciliu, data şi
locul naşterii, adresa de e-mail, număr de telefon (după cum va fi cazul) ne permit să ducem la
îndeplinire obiectul contractului şi să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
În cazul în care nu doriţi să fiţi ţinuţi la curent cu activitatea noastră, bifaţi □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o
cerere scrisă, datată şi semnată la ASOCIAŢIA MONTESSORI INTERNAŢIONAL OF BUCHAREST. De
asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră vor fi transferate în Olanda, în vederea înscrierii Dvs. în baza de date a
ASSOCIATION MONTESSORI INTERNAŢIONALE şi în vederea primirii calităţii de membru AMI şi în
România în vederea primirii calităţii de membru ADEMR (Asociaţia pentru Dezvoltarea Educaţiei
Montessori în România) şi a înscrierii dumneavoastră în baza de date ADEMR pentru a vă ţine la
curent cu activitatea asociaţiei.
În cazul în care nu doriţi să fiţi ţinuţi la curent cu activitatea ADEMR, bifaţi □NU
Materialele foto şi audio-video realizate în cadrul cursului de educator AMI pentru 3-6 ani vor putea fi
utilizate pe orice suport şi în orice formă, pentru pagina de web şi în reţeaua de socializare a
Montessori Institute of Bucharest şi a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Educaţiei Montessori în România
(ADEMR), spre publicare/difuzare/redifuzare pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
Vă exprimaţi acordul privind cesiunea, cu titlu gratuit, a drepturilor de proprietate asupra
fotografiilor şi a materialelor filmate în cadrul cursului AMI de educator, nivel 3-6 ani, în perioada
2017 - 2019.
În cazul în care nu doriţi să cesionaţi drepturile de proprietate asupra fotografiilor şi a materialelor
filmate, bifaţi □NU

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord în condiţiile de mai sus

Nume/prenume............................................................................

Semnătura...............

