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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul ___________________________________________________________________, 

domiciliat în localitatea ___________________, str. ____________________________________, nr. 

_____, bl. ______, ap.____, posesor al C.I./B.I. seria ______________, nr. _________________________, 

emisă de _____________________ la data de _____________________, C.N.P. 

________________________________, telefon de contact________________________________, email 

___________________________ în calitate de reprezentant legal - părinte al minorului 

______________________________________________________________________, 

CNP ____________________________________________. 

Prin prezenta doresc să menționez faptul că am luat la cunoștință și sunt de acord cu cele 

prezentate mai jos: 

a. participarea voluntară a fiului/fiicei meu/mele în cadrul atelierului de exprimare prin compoziție 
muzicală - UNSPEAKABLE, organizat de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Asociația 
Notes&Ties, în perioada 30 August – 8 Septembrie 2019, un proiect care are scopul de a-i face pe 
adolescenți conștienți de impactul pe care arta îl are în exprimarea emoțiilor.   

b. imaginile foto și înregistrările audio și video realizate în timpul proiectului și care vor conține și 
imaginea fiului/fiicei meu/mele să fie utilizate de către organizatori în scopul promovării 
proiectului prin includerea acestora în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presă scrisă 
(ca de exemplu spoturi TV, reviste, etc.) și de asemenea publicarea lor pe pagina “Facebook” 
și/sau Instagram a organizatorilor, pe website-urile organizatorilor și pe “Youtube, pentru o 
perioadă nelimitată de timp. 

DA                                                                    NU 

c. datele mele personale și ale fiului/fiicei meu/mele pe care îl reprezint să fie prelucrate în scopul 
derulării proiectului, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  

d. oricare dintre operele create de fiul/fiica meu/mea, indiferent de suportul pe care se află acestea 
fixate (ex. materiale foto/video/audio/grafice, etc.), în scopurile realizării prezentului proiect să 
fie cesionate cu titlu gratuit în mod ne-exclusiv către organizatori. Cesiunea se referă la 
materialele care includ aportul sau prestațiile fiului/fiicei meu/mele, după caz, în ansamblul lor, 
cât și la module, fragmente ori segmente ale acestora, care pot fi utilizate în mod individual. 
Materiale vor fi folosite de organizatori doar în scopul promovării, și nu în scopuri comerciale. 

e. să fiu ținut aproape în comunicarea pe care facilitatorul o realizează cu fiul/fiica meu/mea pe 
parcursul workshop-ului UNSPEAKABLE. Aceasta înseamnă că sunt de acord să primesc în 
perioada 30 August – 8 Septembrie 2019 corespondența pe care facilitatorul o realizează cu 
fiul/fiica meu/mea. Astfel se dorește asigurarea unei comunicări transparente, fără a fi necesară 
intervenția părintelui în aceste conversații.  

 
Declar ca am citit și am înțeles în totalitate această declarație, prin urmare accept să o semnez din 

propria voință. 

Data:       Părinte: _____________________________ 

     

Semnătura: 
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