Informare privind drepturile asupra imaginilor, fotografiilor,
desenelor sau înregistrărilor care fac parte din lucrările depuse în
cadrul EU-CONEXUS.
Participanții recunosc și garantează că sunt singurii autori ai fotografiilor, modelelor sau
imaginilor pe care le folosesc, precum și a înregistrărilor pe care le realizează și că dețin toate drepturile
de autor ale lucrărilor trimise. la acest apel. Prin înregistrarea lucrării, în diferitele sale forme, participanții
recunosc că fotografia este a lor și că nu încalcă drepturile altora în legătură cu drepturile de autor, mărcile
comerciale, drepturile morale, confidențialitatea, publicitatea sau proprietatea intelectuală a vreunei
persoane sau entități. nu este implicat în acest concurs și că niciun terț nu are drepturi, titluri de proprietate
sau interese asupra operelor audiovizuale, artistice sau fotografice depuse. În nicio circumstanță
universitățile membre EU-CONEXUS nu vor fi responsabile pentru orice daune, pierderi, costuri, daune etc.
în care ar putea suferi participanții.
În cazul imaginilor care includ persoane identificabile, participanții vor fi responsabili pentru
obținerea acordurilor și autorizațiilor necesare pentru a permite utilizarea, publicarea, reproducerea și
expunerea unei astfel de fotografii de către universitățile membre EU-CONEXUS, fără compensații
suplimentare de nici un fel. În caz contrar, aceștia vor fi în egală măsură răspunzători pentru orice și toate
posibilele revendicări din partea terților ale căror drepturi de imagine ar fi putut fi încălcate, scutind
organizatorii acestui apel de orice răspundere. Universitățile membre EU-CONEXUS pot solicita o astfel
de permisiune autorilor lucrărilor audiovizuale sau fotografice depuse la concurs în orice moment.
De asemenea, participanții vor fi singurii răspunzători pentru orice controversă care ar putea
apărea ca urmare a nerespectării legii privind drepturile de autor derivate din utilizarea imaginilor
preexistente, fiind responsabili pentru eventualele revendicări ale terților ale căror drepturi au fost
încălcate și scutind organizatorii acestui apel de orice responsabilitate. Pentru a putea desfășura atâtea
acțiuni de promovare și diseminare ale prezentului apel câte organizația le consideră necesare, toți
participanții vor ceda organizatorilor, în mod gratuit, drepturile de reproducere și comunicare publică a
fotografiilor, imaginilor sau lucrărilor audiovizuale. prezentat. Cesiunea acestor drepturi va fi limitată doar
la sfera de aplicare a prezentului apel, prin care participanții autorizează organizatorii să:
a. reproducă lucrările lor în diferitele medii – tipărit, digital, audiovizual și orice altele – necesare
difuzării apelului, lucrările participante și/sau autorii acestora, inclusiv eventuale publicații sau
expoziții.
b. să includă munca lor în diverse comunicări, publicații și materiale de diseminare - digitale,
tipărite, audiovizuale sau orice altele - ale organizatorilor și/sau partenerilor acestora, în întregime
sau creând produse derivate din acesta, tot în sfera EU-CONEXUS.
În nici o circumstanță, autorii acestor materiale nu pot pretinde vreo remunerație pentru aceste
utilizări. În plus, se înțelege că cesiunea acestor drepturi este pe o perioadă nedeterminată de timp și
(eliminată) nu se limitează la o anumită țară sau regiune. În orice caz, astfel de reproduceri și includeri se
vor face fără profit și organizatorii vor acorda întotdeauna recunoașterea cuvenită autorului imaginii.
Universitățile organizatoare nu sunt responsabile pentru reproducerea necorespunzătoare a
imaginilor realizate de terți.
Informații privind utilizarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea acestora.
În conformitate cu reglementările actuale privind protecția datelor cu caracter personal, vă
informăm că datele dumneavoastră vor fi încorporate în sistemul de prelucrare deținut de către
Universitatea Tehnică de Construcții București, pentru a respecta scopurile prelucrărilor de date efectuate
în cadrul acestui apel EU-CONEXUS. În conformitate cu reglementările în vigoare, Universitatea Tehnică
de Construcții București, informează că datele vor fi păstrate pentru perioada de timp strict necesară
respectării preceptelor mai sus menționate. Prin intermediul prezentei clauze, sunteți informat că datele
dumneavoastră vor fi comunicate, dacă va fi necesar, administrațiilor publice și tuturor acelor entități cu
care este necesară comunicarea pentru a respecta gestionarea participării la prezentul program. La fel,
dacă va fi necesar, se va realiza managementul proiectelor și materialelor colectate în cadrul
concursurilor. De asemenea, dorim să vă anunțăm că puteți contacta Universitatea Tehnică de Construcții
București, scriind la adresa de e-mail dpo@utcb.ro.
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Autorizare pentru participanții minori, în cadrul EU – CONEXUS
Domnul/Doamna ________________________________________________________, cu act de
identitate (serie, număr și CNP)

___________________________________________________

tatăl, mama sau tutorele legal al _____________________________________________________,
atestă că are cunoștință că fiul, fiica sau minorul aflat sub tutela, va participa la
Concursul școlar internațional EU-Conexus - Think Smart, create Green!, în cadrul EU CONEXUS.
De asemenea, certifică că fiul, fiica sau minorul aflat sub tutela, vor fi de acord să
respecte următoarele puncte:
 Să respecte regulile pe care organizația le-a stipulat pentru programul la care
participă.
 Cesiunea și transferul de drepturi asupra imaginilor, fotografiilor, desenelor sau
înregistrărilor care fac parte din lucrările prezentate în sfera EU-CONEXUS.
Data : ___________________
Numele, Prenumele și semnătura părintelui / tutorelui legal:
___________________________________________________
Numele, Prenumele și semnătura participantului:
__________________________________________

Concursul școlar internațional EU-Conexus - Think Smart, create Green!
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……………………….………………………………………………..………..…………, domiciliat/ă în
localitatea …………….……………………………………..……………………………….…………..…, judeţul ….…………………….……………………..…………, strada
și număr……………………………………………..……...………………………………….,posesor al CI seria ….…., numărul………….…………, eliberat de
…………………………………………………………..………………………….…………...,
la
data
de
…………………………………..………………….…..,
CNP…………………………………………………………………………………………….…..…..., email:………………………………………………………………………………….,
tel.: …………………………………………………….………...., în calitate de parinte/tutore al copilului ………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele și ale copilului meu de
către Universitatea Tehnică de Construcții București (denumită în continuare UTCB) conform prevederilor legii
educației naționale, a legilor în vigoare naționale și europene precum și conform Regulamentului (UE) 679 / 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 679/2016, cu modificările și completările ulterioare din legislație.
Declar că sunt de acord cu utilizarea, colectarea și prelucrarea datelor personale ale mele și ale copilului
meu completate mai sus în prezentul acord, informații electronice, imagini, fotografii și fișiere audio/video realizate
în timpul competiției, colectate și prelucrate din documente electronice, audio-video, documente sau copii ale
documentelor pe care le-am depus la Concursul școlar internațional EU-Conexus - Think Smart, create Green!
De asemenea, declar că am fost informat cu privire la drepturile mele, precum și a persoanei vizate, cu privire
la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016. Astfel, am fost
informat că persoanele vizate au drepturile prevăzute la articolele 15 până la 22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016,
respectiv: dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul la rectificarea datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere
a datelor, conform art. 17; dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform
art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv de
profilare, conform art. 22; dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal și justiție.
Am luat la cunoștință ca scopul pentru care UTCB colectează si prelucreaza date cu caracter personal ţine
de participarea la procedura preliminară de semnare a unor contracte în cadrul UTCB, de semnare a unor contracte,
protocoale de colaborare și a altor acte de angajament în cadrul programului EU-CONEXUS și de asigurare a cerintelor,
a conditiilor și a formalitatilor legale cu privire la participarea mea personală și/sau a copilului meu în cadrul
Concursului școlar internațional EU-Conexus - Think Smart, create Green!, prin intermediul UTCB.
Baza legală este: consimțământ expres, obligații legale ale UTCB și EU-CONEXUS, demersuri în vederea
executării unui contract.
Prin prezenta, am înțeles că refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor mele cu caracter personal duce la
imposibilitatea ca UTCB să efectueze toate operațiunile obligatorii prin intermediul cărora eu și/sau copilul meu,
pot/putem să participăm la Concursul școlar internațional EU-Conexus - Think Smart, create Green!, prin intermediul
UTCB și să îmi transmită informații referitoare la acest concurs.
În cazul refuzului de a furniza aceste date, UTCB, poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate
fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele legilor in vigoare.
Refuzul de a furniza datele personale si refuzul acceptarii prelucrarii acestora, ne pune in imposibilitatea
indeplinirii obligatiilor noastre legale conform legii.
Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi facută în orice moment. În vederea exercitării acestor
drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată si semnată sau în format electronic la adresa de e-mail:
dpo@utcb.ro, adresa la care poate fi contactat si Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB.
Prezentul document a fost semnat în două exemplare originale, unul pentru UTCB și unul pentru semnatar.
Am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate cele precizate în acest document.

Data: ____________________

Semnătura: _______________________

