Cultul Creștin Penticostal
Biserica lui Dumnezeu Apostolică
Departamentul pentru Familii, Tineret și Copii

FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT
PRELUCRARE DATE PESONALE PERSOANĂ FIZICĂ

Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________________________________, născut la data de

__________________________, CNP1_________________________, prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea
de către Cultul Creștin Penticostal (CCP), a datelor mele cu caracter personal2 incluse în cererea de înscriere la Programul de citire
a Bibliei ”Picurul de Miere Zilnic”, în documentele anexate cererii de înscriere, în documentele emise de CCP în decursul perioadei

de participare în acest program de citire a Bibliei, precum și în documentele întocmite cu ocazia finalizării proiectului, incluziv cu
ocazia tragerii la sorți.
Declar că am fost informat cu privire la (i) scopul și temeiul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, (ii)
termenul de stocare a acestora, (iii) categoriile de destinatari cărora le sunt trimise aceste date, (iv) posibilitatea de a solicita
operatorului accesul la datele cu caracter personal, rectificarea/ștergerea sau restricționarea prelucrării, respectiv de a mă opune
prelucrării sau de a solicita portabilitatea acestor date.
Sunt de acord să fiu contactat în scopul furnizării de informații referitoare la: activitatea de îndrumare și motivare în citirea
Bibliei, campaniile de promovare a proiectului, evenimente și/sau alte forme de publicitate, precum contactarea în vederea
desfășurării de sondaje de opinie ale participanților, dacă este cazul, sau pentru acordarea premiilor prin următoarele mijloace:
email, sms, telefon, whatsapp, social media.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale prin canalele de mai sus
în scopurile descrise de această declarație.

DATA
____/____/________

SEMNĂTURA
___________________

Lipsa acordului Dvs. expres de prelucrare a datelor cu caracter personal, pune CCP în imposibilitatea de prelucrare a
datelor cu caracter personal pentru următoarele scopuri: prestarea serviciilor de îndrumare și motivare a citirii Bibliei,
acceptarea ca voluntar în cadrul proiectelor Departamentului pentru Familii, Tineret și Copii și respectarea obligațiilor
legale existente în sarcina acesteia. Totodată, lipsa acordului conduce la anularea dreptului de participare la acest proiect,
precum și la toate celelalte proiecte ale Departamentului pentru Familii, Tineret și Copii.
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Opțional.
În categoria datelor cu caracter personal sunt incluse și pozele în care persoana mea apare.
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