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ACORD DE PARTICIPARE
Declarație pe proprie răspundere
I. Subsemnatul/Subsemnata
, posesor/posesoare al/a actului
de identitate cu seria ___, nr. __________, Cod Numeric Personal (CNP)
__________________, adresă de e-mail ________________________, număr de telefon
_________________, participant la proiectul „West Summer University 2022”, desfășurat la
Timișoara, în perioada 21.07.2022 – 06.08.2022
îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul privind prelucrarea datelor cu caracter
personal1 menționate în formularul de înscriere în cadrul programului „West Summer
University 2022”, prin mijloace automatizate și/sau manuale, pe întreaga durată a
proiectului și după terminarea acestuia, necesară realizării scopurilor prelucrării datelor cu
caracter personal pentru participarea în cadrul programului anterior amintit.
Menționez că sunt de acord să particip la proiectul „West Summer University 2022”,
ce va avea loc la Timișoara în perioada 21.07-06.08.2022, și să fiu cazat/ă într-un cămin al
Universității de Vest din Timișoara pe parcursul desfășurării evenimentului. Declar pe proprie
răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că nu sufăr de nicio
boală cronică care mi-ar putea pune viața în pericol și sănătatea mea și a celorlalți
participanți cu care urmează să intru în contact pe parcursul proiectului.
Declar că sunt de acord cu utilizarea în orice mod de către organizatori a imaginilor foto
și video realizate cu mine pe durata desfășurării proiectului și că nu am nicio pretenție
materială asupra acestor materiale.
Totodată, declar că am fost informat/informată cu privire la drepturile ce sunt
recunoscute persoanelor fizice prin Regulamentul (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
(Regulamentul general privind protecția datelor); aceste drepturi constau în: dreptul de a fi
informat, dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a datelor, dreptul de a restricționa
prelucrarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune
plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; drepturi legate de luarea de decizii
automatizate și crearea de profiluri. În plus, conform prevederilor menționate mai sus,
organizatorii proiectului „West Summer University 2022” asigură caracterul confidențial al
datelor și informațiilor transmise sau stocate, precum și a datelor cu caracter personal
solicitate la înregistrare participanților la proiect și se obligă să le administreze în condiții de
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Nume și prenume, Cod Numeric Personal (CNP), sex, telefon, adresă de e-mail, adresa de domiciliu,
date privind sănătatea, date privind imaginea, date privind educația (denumirea liceului la care este
elev, profilul școlar, clasa, participarea la olimpiade școlare), implicarea în activități de voluntariat etc.
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siguranță, scopul prelucrării datelor fiind reprezentat în exclusivitate de justificarea implicării
în activitățile proiectului și, respectiv, raportarea către organismele de verificare a
proiectului.
Declar, de asemenea, că am fost informat/informată cu privire la faptul că îmi pot
exercita drepturile anterior enunțate prin formularea unei solicitări în acest sens și de faptul
că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării datelor în baza
consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, declar că sunt de acord să fiu testat, de către personal specializat în
acest sens, cu instrumente de testare specifice, avizate medical, pentru depistarea unei
eventuale infecții cu virusul SARS-CoV-2, la sosirea mea în Complexul Studențesc din
Timișoara, înainte de cazarea în cămin și de a participa la activitățile proiectului, precum și
oricând pe parcursul desfășurării școlii de vară, în cazul apariției unor simptome specifice
acestui tip de virus sau în cazul intrării în contact cu persoane confirmate pozitiv cu acest
virus. Confirm că am luat la cunoștință faptul că în cazul în care nu voi respecta normele de
siguranță impuse de autorități la momentul desfășurării evenimentului „West Summer
University 2022” și nici regulamentul stabilit de organizatori, inclusiv normele privind
conduita în spațiile de învățământ și de cazare ale universității, pot fi exclus/ă din program.
II. Apartenența la un grup vulnerabil.
Declar că
:
 provin dintr-o familie cu venituri reduse;
 sunt istoric discriminat pe baza etniei (inclusiv romi);
 trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
 am unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
 am cerințe educaționale speciale;
 nu mă încadrez în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.
Data,

Semnătura,
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