
 
 
ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila 
Str. Ronda, nr. 24, mansarda, cam.2, mun.Bucuresti, sector 2 
CIF 18654032  
Înregistrată sub nr. 10134/14.10.2016 la Judecătoria Sector 2 

 
 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT  
 

Nr.          din data de  
 
Între  ViitorPlus  –  asociația  pentru  dezvoltare  durabilă,  cu  sediul  în  Str.  Ronda,  nr.  24, 
mansarda, cam.2, mun.Bucuresti, sector 2, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016 în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 2, identificată cu CIF 18654032, 
reprezentată de Ciulacu Teia Marina, în calitate de Președinte, numită în continuare 
Organizaţia gazdă  
 
 şi  
 
Subsemnatul/a………………………………………………………………………..…, domiciliat/a in 

……………………………………………………………………………………………………………, 

identificat/a cu CI, seria…………..…., nr.…………………………., eliberat de 

…………………………………………………….., la data de ……………………………………….. ,  

CNP……………………………….……………..,  email (optional):.................................................,  

telefon (optional):...................................................., numit în continuare Voluntar, 

 
s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/2014 privind reglementarea 
activităţii de voluntariat din România. 
 
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar a activităţilor de îngrijire din 
comuna Breasta, jud. Dolj. 
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată – de 1 zi, în data de 
Art. 3. DREPTURILE PĂRŢILOR 
Se  vor  aplica  drepturile  stipulate  în  legea  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activităţii  de 
voluntariat din România. 
Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Se  vor  aplica  drepturile  stipulate  în  legea  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activităţii  de 
voluntariat din România. 
Art. 5. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI 
5.1  Negocierea  sau  renegocierea  contractului  de  voluntariat  se  va  face  la  cererea  scrisă  a 
uneia dintre părţi. 
5.2  La  negocierea  clauzelor  şi  la  încheierea  contractelor  de  voluntariat  părţile  sunt  egale  şi 
libere. 
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Contractul  de  voluntariat  poate  înceta  prin  acordul  părţilor,  care  consimt  să  nu  continue 
raporturile stabilite anterior. 
Art. 7. CLAUZE FINALE 



 
 
7.1  Răspunderea pentru  neexecutarea  sau executarea necorespunzătoare  a  contractului de 
voluntariat  este  supusă  prevederilor  Legii  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,  cu 
modificările ulterioare.  
Art. 8 CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
8.1.  Mentionam  ca  datele  dvs.  personale  (nume,  prenume,  seria  si  numarul  CI)  va  sunt 
solicitate strict pentru respectarea legislatiei in vigoare privind voluntariatul. 

8.2. Adresa de email este optional de completat si va fi folosita pentru a primi informatii despre 
plantari organizate de ViitorPlus si evolutia padurii, precum si despre alte proiecte de mediu 
ViitorPlus. 

8.3. Datele dvs. cu caracte personal vor fi prelucrate conform regulamentului general privind 
protectia datelor 679/2016. 
 
 
Organizația Gazdă                                    Voluntar 
  
ViitorPlus-Asociatia pentru dezvoltare durabila                                ............................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Declarație de remitere și renunțare 
 
Doresc  să  mă  angajez  în  activităţile  ce  ţin  de  natura  activităţii  de  voluntariat  („Activităţile”) 
pentru ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila.  
Consimt  în  mod  liber,  voluntar  şi  fără  a  fi  constrâns,  să  semnez  această  Declaraţie  în 
următoarele condiţii: 

Renunţare. Voluntarul declară că renunţă la orice pretenţie împotriva ViitorPlus – asociația 
pentru  dezvoltare  durabilă  în  legătură  cu  orice  dispută,  controversă  sau  pretenţie, 
materială sau nu, care ar putea rezulta din sau în legătură cu Activităţile efectuate. 

Voluntarul înţelege şi recunoaşte că această Declaraţie exonereaza ViitorPlus – asociația 
pentru  dezvoltare  durabilă  de  orice  pretenţie  pe  care  o  poate  avea  faţă  de  ViitorPlus  – 
asociația pentru dezvoltare durabilă cu privire la orice vătămări corporale, personale, boală, 
moarte  sau  daune  aduse  proprietăţii  care  pot  sa  apară  în  urma  activităţilor  efectuate. 
Voluntarul înţelege şi este de acord că ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă nu 
îşi asumă nici o responsabilitate sau obligaţie de a asigura asistenţa financiară sau alt tip 
de asistenţă Voluntarului, incluzând, dar fără a se limita la, asigurare medicală, de sănătate 
sau invaliditate, suportarea cheltuielilor de spitalizare sau recuperare, în caz de rănire sau 
boală. 
Tratamentul  medical.  Voluntarul,  prin  prezenta,  eliberează  ViitorPlus  –  asociația  pentru 

dezvoltare  durabilă  de  la  orice  revendicare  de  orice  fel  care  apare  sau  ar  putea  să 
apară  în  viitor  din  cauza  acordării  primului  ajutor,  tratament  sau  serviciu  medical  în 
legătură cu activităţile efectuate de Voluntar cu ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare 
durabilă sau în legătură cu decizia oricărui reprezentant sau agent ViitorPlus – asociația 
pentru dezvoltare durabilă de exercitare a puterii de a consimte cu privire la tratamentul 
medical sau dentar în măsura în care această putere poate fi acordată şi autorizată. 

Asumarea  riscului:  Voluntarul  înţelege  că  Activităţile  pot  să  includă  sarcini  ce  pot  fi 
periculoase, luând în calcul vârsta, experienţa şi cunoştinţele în domeniu.  

Voluntarul,  prin  aceasta,  îşi  asumă  în  mod  expres  şi  irevocabil  riscul  de  rănire  sau 
vătămare în cadrul activităţilor efectuate şi eliberează ViitorPlus – asociația pentru 
dezvoltare durabilă de orice răspundere în caz de vătămare corporală, boală, deces sau 
distrugere a proprietăţii cauzate de efectuarea activităţilor. 
Asigurare. Voluntarul înţelege, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris de 

către ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, că ViitorPlus – asociația pentru 
dezvoltare  durabilă  nu  suportă  asigurarea  de  sănătate,  medicală  sau  de  invaliditate 
pentru nici un Voluntar. Este recomandabil ca fiecare Voluntar să aibă propria asigurare 
medicală sau de sănătate. 

Acord cu privire  la folosirea  imaginii.  Prin aceasta, Voluntarul este  de acord ca 
ViitorPlus  –  asociația  pentru  dezvoltare  durabilă  să  folosească  materiale  foto,  video 
şi/sau  audio  realizate  de  către  ViitorPlus  –  asociația  pentru  dezvoltare  durabilă  pe 
parcursul activităţilor efectuate de Voluntar în cadrul proiectelor. Prin prezenta, 
ViitorPlus  –  asociația  pentru  dezvoltare  durabilă  declară  şi  garantează  că  aceste 
materiale  foto,  video  şi/sau  audio  vor  fi  folosite  doar  în  scopul  realizării  activităţii 
ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă şi nu vor fi comercializate sau 
transferate unor terţe părţi fără acordul expres, exprimat în scris al Voluntarului. 

De asemenea, ViitorPlus – Asociația pentru dezvoltare durabilă declară şi garantează că 
va utiliza materiale foto, video sau audio cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Altele. Voluntarul este de acord, în mod expres, că această Declaraţie va fi guvernată de şi 

va fi interpretată în conformitate cu legislaţia româneasca. Voluntarul este de acord ca 



 
 

în  cazul  în  care  una  din  clauzele  sau  prevederile  acestei  Declaraţii  va  fi  considerată 
invalidă de instanţa competentă, nevalabilitatea clauzei sau prevederii respective nu va 
afecta celelalte prevederi ale Declaraţiei, acestea continuând a fi aplicabile. 

 
Încheiat  astăzi,  ...............................................  în  două  exemplare,  câte  unul  pentru  fiecare 
parte, și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.  
 
 
Organizația Gazdă                                    Voluntar 
  
ViitorPlus-Asociatia pentru dezvoltare durabila                                ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Instructiuni Securitatea si Sanatatea Muncii - Plantari 
 
Scop: 

Prevederile prezentei instrucțiuni au ca scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor de accidentare 

specifice activităților de plantare prin stabilirea măsurilor minimale care să asigure securitatea și 

sănătatea în activitatea voluntarilor. 

 

MIJLOACE DE MUNCĂ UTILIZATE 

În cadrul activităților de plantare, voluntarii pot folosi unelte de mână precum: lopeți, cazmale, greble, 
sape, burghie pentru pământ, mijloace manuale de cărat diverse materiale: roabe, lize, tărgi etc, 
precum și mijloace mecanizate. 
 

RISCURI ASOCIATE ACTIVITĂȚILOR 

• Executare defectuoasă de operații (nesincronizări, omitere, operații neprevăzute în sarcina de 

muncă); 

• Utilizarea necorespunzătoare/neutilizarea mijloacelor de protecție (manusi etc.); 

• Manipulare defectuoasă (de obiecte, unelte, scule, materiale, etc); 

• Cădere de la același nivel (împiedicare, alunecare, dezechilibrare); 

• Cădere de la înălțime; 

• Suprafețe periculoase: tăietoare, înțepătoare, alunecoase; 

• Solicitare fizică (poziții de lucru forțate, manipulare mase); 

• Inhalare de pulberi (praf etc.); 

• Suprafețe periculoase: tăietoare, înțepătoare, alunecoase; 

• Accidentări cauzate de căderea unor obiecte și unelte; 

• Vreme nefavorabilă. Temperaturi extreme (vara foarte cald, toamna vant, temperaturi scazute). 

Expunere îndelungată la radiații solare, frig, vant; 

• Accident rutier cauzat de activitățile în trafic sau în timpul deplasării la locul unde se plantează pomi. 

• Lovire, accidentare de către utilajele folosite în cadrul activităților de plantare a pomilor sau aflate la 

alte lucrări în zonă. 

• Zgomot (cauzat de unele aparate, echipamente, utilaje zgomotoase, efectelor sonore externe, 

zgomotului stradal, traficului rutier din vecinătate); 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 

3.2 Cerințe minime de securitate și sănătate pentru posturile de lucru: 

a. Echipament  

• Utilizarea echipamentelor nu trebuie să prezinte riscuri pentru voluntari; 

• Se vor lua măsuri de îndepărtare a materialelor care pot duce la împiedicări sau alunecări de pe căile 

de acces; 

• Se vor folosi roabe, cărucioare, lize pentru deplasarea materialelor grele; 



 
 
• Pentru materialele ușoare dar cu volum mare se va avea în vedere poziționarea în așa fel încât să 

poată fi văzută calea de acces pentru a se evita împiedicarea (se recomandă să participe cel puțin 2 

persoane); 

• Organizarea activităților trebuie să aibă în vedere alternarea perioadelor de muncă cu pauze în care 

să se poată reface capacitatea de efort a voluntarilor; 

• Se vor verifica zonele alocate activităților astfel încât să nu existe gropi, șanțuri, denivelări, obstacole 

sau zone alunecoase în perimetrul în care se va lucra. Dacă acestea există, se vor proteja și semnaliza 

corespunzător; 

• Toți cei care vor folosi unelte și scule trebuie să cunoască riscurile la care se expun, să poarte 

echipamente de protecție specifice (mănuși, ochelari de protecție,etc.)  

• Se vor instrui voluntarii să nu se deplaseze sau să staționeze în zonele periculoase care nu pot fi 

delimitate și asigurate; 

• Se vor instrui voluntarii cu privire la manipularea greutăților. Astfel se vor ridica numai greutăți 

corespunzătoare forței fizice a fiecăruia. Dacă o persoană simte că o greutate este prea mare va 

solicita ajutor.  

• Se vor purta mănuși de protecție astfel încât să nu apară zgârieturi sau înțepături cauzate de 

suprafețele rugoase sau înțepătoare și încălțăminte care să protejeze picioarele de eventuale lovituri 

(în cazul în care cad materiale pe picioare) sau înțepături;  

• Zonele periculoase trebuie să fie acoperite sau semnalizate înaintea începerii activităților; 

• Trebuie folosite mănuși și măști de protecție, astfel încât să nu se intre în contact direct cu pielea a 

diferitelor materiale care trebuie îndepărtate. 

a. Mediul de muncă  

• Mediul de muncă va fi asigurat astfel încât voluntarii să nu sufere vreo vătămare. 

b. Organizarea activității Toate activitățile voluntarilor vor fi organizate astfel încât să se țină cont de 

pregătirea, calificarea și abilitățile fizice ale voluntarilor. Voluntarii vor fi permanent supravegheați în 

activitățile lor de către persoane competente.  

c. Orice eveniment trebuie adus la cunostiinta responsabilului de eveniment. 

Atenționări speciale 

• În cazul apariției unor defecțiuni, nu interveniți niciodată asupra echipamentului de la postul de lucru. 
Semnalizați respectiva problemă persoanelor responsabile cu siguranța sau conducătorului grupului. 
• Nu executați lucrări care depășesc competențele dumneavoastră sau capacitățile fizice. 
• Orice eveniment trebuie adus la cunoștință responsabilului de echipa.  
 
 
 
Semnatura ………………………          Data ……………………….. 
 

 
 
 

 



 
 
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/a............................................................... angajat/student la...........................

email ..............................................., nr. tel. ................................................. declar că sunt de acord cu 

prelucrarea datelor cu caracter furnizate cu ocazia inscrierii ca voluntar la actiunile de plantare 

organizate de Adopta un Copac, program in cadrul Viitor Plus – As. Pentru Dezvoltare Durabilă. 

Înțeleg, prin aceasta, că organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure 
securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale participanților conform legislației în vigoare. 

 Conform Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016, Organizatorul prelucrează datele cu 
caracter personal care le sunt dezvaluite de catre voluntarii inscrisi, cu buna –credință și cu 
respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate și în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii ilegale sau accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, precum și împotriva oricăror altor forme de prelucrare ilegală. 

 Pe durata inscrierii vor fi colectate următoarele date personale și vor fi utilizate în scopul 
desfășurării plantarilor: nume, prenume, adresa de email, nr. telefon.  

Prin participarea la evenimente și transmiterea datelor personale amintite, îmi exprim acordul 
explicit pentru prelucrarea datelor personale în scopul desfasurarii actiunilor de plantare, pentru acces 
la informatiile puse la dispozitie de Organizator și comunicarea în bune condiții cu acesta. De 
asemenea, prin inscrierea ca voluntar la plantare, îmi exprim acordul în mod expres si neechivoc ca 
datele mele personale menționate și  furnizate de mine în Formularul de înscriere să intre în baza de 
date a organizatorului în scopul transmiterii de către acesta a unor comunicări legate de activitatea 
Organizatorului. 

Furnizarea Datelor Presonale este benevolă și se face în scopul participarii la actiunile de 
plantare cu voluntari. 

 

Data                       Semnatura 

..............................            .................................. 



  
 
Agreement to process personal data in internal and 
external communication activities 
 
Notice! 
 
If the main or third party of the communication (the Data 
Subject) is the minor child under the age of 14, this form 
will be completed and signed in full by the parent / 
guardian / legal representative. In the case of a minor child 
aged between 14 and 18 years, this form will be completed 
by the child and will be signed by the child and the parent / 
guardian / legal representative - for consent. Please, fill in / 
sign and the notes below, within the form. 
  
 
I, the undersigned * ..........................................................  
being: 
 

 employee of ………………………................................. 
 family member of the employee ** 

 .........................................................................................  

 minor, family member of the employee** 

………………………………………………………............... 

 parent /guardian / legal representative of the minor * 

.......................................................................................... 

 employee of a supplier * .............................................. 

 client of* .......................................................................... 

 other *:  

 ........................................................................................... 

 
hereby  
 

 express my consent 
 don’t agree 

 
that OMV Petrom SA, having the Headquarter in 
Bucharest, district 1, 22 Coralilor St., postal code 013329, 
as a personal data Controller, to process my personal 
features, such as, video image, photography, voice, as 
well as other data that I will voluntarily provide *** for the 
purpose of producing photo / video / text materials to be 
issued and published by the Controller for communication  
 
Footnotes: 
* To be completed by the data subject 
** The name and surname of the employee whose 
member of the family is the subject of the communication 
shall be filled in. Workplace information refers to the 
employee and not the member of the family. 
*** There will not mentioned and process sensitive 
personal data (e.g. medical data, racial or ethnic origin, 
genetic or biometric data, political opinions, religious 
confession, philosophical beliefs, trade union membership, 
or sexual orientation) 
 

  
Acord de prelucrare date cu caracter personal în 
cadrul activităților de comunicare internă și externă 
 
Notă! 
 
În cazul în care subiectul principal sau terț al comunicării 
(Persoana Vizată) este copilul minor sub vârsta de 14 ani, 
acest formular se va completa și semna integral de către 
părinte / tutore / reprezentant legal. 
În cazul copilului minor cu vârsta între 14 ani și 18 ani, 
acest formular se va completa de copil și se va semna de 
copil și de către părinte / tutore / reprezentant legal - spre 
încuviințare. Va rugăm să respectați în completare / 
semnare și notele de mai jos, din cadrul formularului.  
 
Subsemnatul* /a* ………………………….....…………….. 
în calitate de: 
 

 angajat al ...............................…………......…………… 
 membru al familiei  angajatului** 

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

 minor, membru al familiei angajatului** 

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

 părinte / tutore / reprezentant legal al minorului* 

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

 angajat al unui furnizor* ……..............………………… 

 client al*…………….......................................………… 

 altă calitate*: 

……………………………………………..........…………… 

 
prin prezenta,  
 

 îmi exprim consimțământul 
 nu sunt de acord 

 
 ca OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. 
Coralilor nr. 22, cod poștal 013329, în calitate de Operator 
de date cu caracter personal, să prelucreze caracteristicile 
mele fizice, respectiv imagine video, fotografie, voce, 
precum și alte date pe care le voi furniza în mod 
voluntar*** în scopul realizării de materiale 
fotografice/video/text emise și transmise de către Operator  
 
Note de subsol 
*  Se va completa de către persoana vizată  
** Se va completa și numele și prenumele angajatului al 
cărui membru de familie face obiectul comunicării. 
Informațiile referitoare la locul de muncă se referă la 
angajat și nu la membrul familiei acestuia. 
*** Nu vor transmite și prelucra date cu caracter personal 
sensibile (ex: date medicale, originea rasială sau etnică, 
date genetice sau biometrice, opiniile politice, confesiunea 
religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, 
sau orientarea sexuală) 
 



purpose (within the OMV and OMV Petrom Groups) and in 
the context of my consent expressed granted by me 
through this document through internal and external 
communication: 
- electronic tools (e.g. Facebook, Linkedin, Instagram, 

Twitter and Youtube pages belonging to Controller, on 
the company Intranet pages, on the 
www.petrombudsman.ro site, on TV monitors located 
in Controller’s locations, blog, email etc.) 

or  
-  printed tools (e.g. internal magazine, posters, brochures, 

leaflets, etc.) 
 
I also declare that I was informed about the following: 
 
►  The communication materials produced by the 
Controller will be used to be communicated to its 
employees, to the employees of all other companies in the 
OMV Group and/or to the large public without having any 
financial or other demand addressed to S.C. OMV Petrom 
SA or any other collaborator of S.C. OMV Petrom SA, 
directly or indirectly involved in the production, publishing 
and disseminating of electronic or printed communication 
materials. 
 
► My personal data will be disclosed to: Processors of 
OMV Petrom SA assisting the Controller in this data 
processing, in order to achieve the above mentioned 
purpose, to companies within the OMV Group (Austria) 
that are managing the electronic communication tools, as 
well as to the internal and large public by publishing these 
materials in electronic or printed form. 
 
 
► My personal data will be processed by the Controller 
and his Processors for the duration of issuing, publishing 
and disseminating the communication materials and then 
archived in electronic and/or printed form for the purposes 
of documenting the activity, maintaining a history of 
communications/internal magazine and reporting.  
 
► In the context of the processing of my personal 
information, I shall benefit from certain rights, including the 
right to access (to get confirmation from the Controller that 
my information is processed and, in this case, relevant 
details about processing), rectification (if the information is 
incorrect), deletion of the personal data (in certain 
conditions, such as when the information is no longer 
required), withdrawal of the consent when it was given, 
without affecting, however, the legality of the previous 
processing, opposition (to oppose to processing according 
to the applicable legislation - General Data Protection 
Regulation), restriction of processing (in certain cases, 
such as when I claim the fact that my personal data are 
incorrect) and portability (to receive the personal data that 
I previously provided, in a format that is structured, 
generally used and automatically readable and to request 
the transmission of such information to another Controller). 
Also, I shall have the right to address to the relevant data 
protection authority (ANSPDCP) and to courts of law. I am 
aware that, for more information regarding my rights 
related to the protection of personal data, I can obtain 
them by observing the section Data Protection on the 
Controller’s Internet and Intranet pages (as they will be 
updated from time to time) and I may also address to the 
Data Protection Officer to e-mail address 
privacy@petrom.com.  
 

în scop de comunicare (în cadrul Grupurilor OMV și OMV 
Petrom) și în baza consimțământului exprimat de mine prin 
acest document, prin instrumentele și canalele de 
comunicare externă și internă: 
- electronice (ex: paginile de Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Twitter și Youtube ale Operatorului, pe paginile 
de Intranet, pe site-ul www.petrombudsman.ro, pe 
monitoare TV aflate la locațiile sale, blog, anunțuri prin 
email etc.) 
sau 
-  tipărite (ex: revista internă, afișe, broșuri, pliante, etc.) 
 
Totodată, declar că am fost informat cu privire la 
următoarele: 
 
► Materiale de comunicare realizate de către Operator vor 
fi utilizate în vederea comunicării către angajații proprii, 
către angajații tuturor companiilor din grupul OMV și/sau 
publicul larg fără ca pentru acestea să am pretenții 
financiare ori de altă natură din partea S.C. OMV Petrom 
SA ori din partea oricărui colaborator al S.C. OMV Petrom 
SA implicat direct sau indirect în producerea, editarea și 
transmiterea materialelor de comunicare electronice sau 
tipărite. 
 
► Datele mele cu caracter personal vor fi divulgate către: 
Împuterniciți ai OMV Petrom SA care asistă Operatorul în 
aceasta prelucrare de date pentru îndeplinirea scopului 
mai sus menționat, societăți de la nivelul Grupului OMV 
(Austria) care administrează instrumentele electronice de 
comunicare internă, precum și publicului intern și publicului 
larg prin publicarea acestor materiale, în format electronic 
sau tipărit. 
 
► Datele mele personale vor fi prelucrate de Operator și 
Împuterniciții lui pe durata necesară editării, publicării și 
prezentării materialelor de comunicare și ulterior arhivate 
în format electronic și/sau tipărit pentru scopul de 
documentare a activității, menținere a unui istoric al 
comunicărilor/revistei interne și raportare. 
 
► În contextul prelucrării datelor mele cu caracter 
personal, beneficiez de anumite drepturi inclusiv dreptul de 
acces (de a obține confirmarea de la Operator că datele 
mele  sunt prelucrate și în acest caz, detalii relevante cu 
privire la prelucrare), rectificare (în cazul în care datele 
sunt inexacte), ștergerea datelor (în anumite condiții 
precum atunci când datele nu mai sunt necesare), 
retragerea consimțământului atunci când acesta a fost 
acordat, fără a afecta însă legalitatea prelucrării anterior 
efectuate, opoziție (de a mă opune prelucrării în condițiile 
legislației aplicabile – Regulamentul General privind 
Protecția Datelor), restricționarea prelucrării (în anumite 
cazuri precum atunci când susțin faptul că datele sunt 
inexacte) și portabilitate (de a primi datele cu caracter 
personal pe care le-am  furnizat anterior, într-un format 
structurat, comun utilizat și care poate fi citit automat și de 
a solicita transmiterea acestor date către un alt Operator). 
Am totodată dreptul de a mă adresa autorității relevante de 
protecția datelor (ANSPDCP) și instanțelor. Cunosc faptul 
că pentru mai multe informații referitoare la drepturile mele 
privind protecția datelor cu caracter personal pot obține 
consultând secțiunea Protecția Datelor pe de paginile de 
Internet și de Intranet ale Operatorului (astfel cum vor fi 
actualizate din timp în timp) și de asemenea mă pot 
adresa Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de 
e-mail privacy@petrom.com. 
 



► At the same time, I grant to Controller the right to use 
my image and my voice, as they are caught in the 
materials, in any mean, for an indefinite period of time and 
free of charge, for the above-mentioned purpose. 
 
 
► I hereby consent that any photographic material / films 
containing my image and voice that will be used by the 
Controller, directly and / or through a Processor for 
informational and / or promotional purposes, via the 
Controller’s internal and external communication channels, 
without any demand of a financial or other nature issued 
by me. 
 
► I also accept that the Controller could change my image 
and voice as considers necessary to be used for the 
above-mentioned internal and external communication 
purpose and to associate to my image and/or voice with 
various texts that may represent descriptions, 
presentations, information, opinions, etc. necessary for the 
purpose of internal and external communication without 
any financial or other kind of demand from my side. 
 
► I noticed that, in the context in which I will provide 
personal data related to other people (e.g. family 
members, friends etc.) within communication materials, I 
prior obtained their consent to provide these personal data 
and I informed them about the communication purpose, as 
I will facilitate the data in this information notice to them. 
 
► I have informed you that, if I wish to withdraw this 
consent, I can do so by sending a request to the e-mail 
address privacy@petrom.com. In addition, I understand 
that the withdrawal of my consent will take effect from the 
date on which I withdraw it and will not affect the 
processing of my personal data until the date of its 
withdrawal. 
 
I confirm the fact that I receive a copy of this document by 
which I express my consent related to the above. 
 
 
 
Signature: ________________________  
   
Signature of minor (only for minors between 14 years and 

18 years):_________________________ 

 
Signature of Parent / Guardian / Legal representative of 

the minor:_____________________________ 

 
Date: ________________________ 
 
 
 

► Totodată, acord Operatorului dreptul de a-mi folosi 
imaginea și vocea, așa cum acestea sunt captate în 
materialele realizate, în orice mediu, pe perioadă 
nedeterminată și cu titlu gratuit, în scopul prezentat mai 
sus. 
 
► Consimt prin prezentul Acord, că oricare dintre 
materialele fotografice/filme care conțin imaginea și vocea 
mea să fie utilizate de către Operator, direct și/sau prin 
intermediul unui Împuternicit, în scopuri informative și/sau 
de promovare, pe canale de comunicare externe și interne 
ale Operatorului, fără nici o pretenție de natură financiară 
ori de altă natură din partea mea. 
 
► De asemenea, sunt de acord ca Operatorul să aducă 
imaginii și vocii mele orice modificări pe care le consideră 
necesare în vederea utilizării pentru scopul de comunicare 
internă și externă menționată mai sus și să poată asocia 
imaginii și/sau vocii mele diverse texte care pot reprezenta 
descrieri, prezentări, informări, opinii etc. necesare 
scopului de comunicare internă și externă fără nici o 
pretenție financiară ori de alta natură din partea mea. 
 
► Am luat la cunoștință de faptul că, în contextul în care 
în cadrul materialelor de comunicare, voi furniza date 
personale ale altor persoane (de exemplu, membrii 
familiei, prieteni etc.) am acordul acestora de a furniza 
aceste date și i-am informat cu privire scopul de 
comunicare, sens în care voi facilita informațiile din 
această notă de informare către aceștia. 
 
► Am luat la cunoștință despre faptul că, dacă doresc 
retragerea acestui consimțământ pot face acest lucru 
printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail 
privacy@petrom.com. În plus, înțeleg că retragerea 
consimțimântului meu va produce efecte începând cu data 
la care voi îl voi retrage și nu va afecta prelucrarea datelor 
mele personale efectuată până la data retragerii acestuia. 
 
Confirm faptul că am primit o copie a acestui document 
prin care mi-am exprimat consimțământul expres legat de 
cele de mai sus.  
 
 
Semnătura: ________________________ 
 
Semnătura minorului (numai pentru minori între 14 ani și 

18 ani): _____________________________  

 
Semnătura părinte / tutore / reprezentant legal al 

minorului: __________________________ 

 
Data: ________________________        
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