
Informare în vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru înscrierea 

la concursul organizat de Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” 

Baia Mare în colaborare cu Societatea Geologică a României și Inspectoratul 

Școlar Județean Maramureș, cu prilejul celebrării Zilei Pământului 

 

 

Scopul prelucrării 

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop: 

 înscrierea și participarea la concursul on-line de esee pentru elevii din ciclul 

gimnazial, cu tema „Mineralele din viața noastră” 

 

Temeiul prelucrării 

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu art. 6 

lit. a) din RGPD „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor 

sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” și art. 7 din 

RGPD. 

Astfel, urmează ca părintele/tutorele/reprezentantul legal al minorului 

participant la concurs să transmită esdeul acestuia de pe adresa sa de e-mail împreună 

cu consimțământul său. În mesajul transmis prin poșta electronică se va specifica și 

numărul de telefon de contact în vederea comunicării mai facile și directe cu 

participanții. 

 

Ce date cu caracter personal prelucrează ANSPDCP? 

  În vederea înscrierii și participării minorului la concurs, Muzeul Județean de 

Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare va prelucra următoarele date cu caracter 

personal: numele și prenumele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, numele și 

prenumele minorului, adresa de e-mail a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, 

număr de telefon al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal. 

 

Cine sunt persoanele vizate? 

Persoanele vizate, ale căror date vor fi prelucrate de către ANSPDCP, exclusiv 

în scopul înscrierii și participării minorului la concurs sunteți dumneavoastră, în 

calitate de părinte/tutore/reprezentant legal precum și minorul. 

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal? 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Muzeul 

Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare , iar datele cu caracter personal 

nu vor fi dezvăluite către alți destinatari. 

 



Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

În vederea îndeplinirii scopului sus menționat, Muzeul Județean de Mineralogie 

„Victor Gorduza” Baia Mare va prelucra datele cu caracter personal, ale persoanelor 

vizate, de la data colectării până la 23 aprilie 2021. Ulterior încheierii operațiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal (stabilirea câstigătorului), în scopul pentru 

care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate pentru a se putea demonstra numărul 

de participanți decontat la concurs. 

 

Care sunt drepturile dumneavoastră? 

Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor 

(RGPD), beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea 

datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziție, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de 

supraveghere. 

Vă puteți retrage consimţământul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără 

ca retragerea acestuia să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înaintea retragerii 

consimțământului. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul 

cu protecția datelor din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” 

Baia Mare la adresa: muzmin@rdsmail.ro sau în scris la sediul Muzeului Județean de 

Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare din bld. Traian nr.8, Baia Mare, Maramureș. 

 

 

 

Model de consimțământ: 

 

Subsemnatul(a), ........................................................................................., 

(nume, prenume), în calitate de .................................................. (părinte / tutore/ 

reprezentant legal) al minorului / ai minorilor 

…………………………........................................................................................ 

..................................................................................................., prin prezenta îmi 

exprim consimțământul în numele său (lor) ca Muzeul Județean de Mineralogie „Victor 

Gorduza” Baia Mare să poată prelucra datele mele cu caracter personal dar și datele cu 

caracter personal legate de numele și prenumele minorului(lor), în scopul înscrierii și 

participării acestuia la concursul on-line de esee pentru elevii din ciclul gimnazial  cu 

tema „Mineralele din viața noastră”. 

Număr de telefon la care pot fi contactat/contactată: _____________________ 


