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REGULAMENT OFICIAL CONCURS DE FOTOGRAFIE 

„PEOPLE & PLANET – A COMMON DESTINY” 

 

 

SECȚIUNEA 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului de fotografie „People and Planet – A Common Destiny” este UAT Județul 

Brașov prin Asociația Secvențe, denumit în continuare ORGANIZATOR. Concursul este organizat și 

desfășurat în cadrul proiectului „People and Planet – A Common Destiny”, co-finanțat prin programul 

DEAR - Programul de educație pentru dezvoltare și de creștere a nivelului de conștientizare, inițiat de 

către Uniunea Europeană. Concursul se va finaliza printr-o expoziție de fotografie itinerantă în două 

instituții de învățământ din județul Brașov, în perioada luna octombrie 2021. 

Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament 

oficial al Concursului de Fotografie (denumit în continuare Regulament oficial). Organizatorul își 

rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiția notificării publice prealabile 

modificării. 

 

SECȚIUNEA 2: CALENDAR DE DESFĂȘURARE 

 

Pregătire și lansare concurs în licee, universități și online: 21 – 30 septembrie 2021 

Perioada de desfășurare a concursului/ transmitere fotografii: 1 octombrie, ora 00:00:00, ora 

României – 15 octombrie 2021, ora 23:59:59, ora României 

Selecția fotografiilor: 16 – 18 octombrie 2021 

Anunțarea rezultatelor: 19 octombrie 2021 

Perioada de ridicare a premiilor: 20 – 25 octombrie 2021 

Expoziția itinerantă în județul Brașov: 25 octombrie – 31 octombrie 2021. 

 

SECȚIUNEA 3: ARIA DE DESFĂȘURARE 

 

Concursul de fotografie este organizat pe teritoriul României, în județul Brașov, în format fizic și în 

mediul online, prin comunicarea prin email către instituțiile de învățământ și universitare partenere în 

proiectul People and Planet, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

 

SECȚIUNEA 4: REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial, care este obligatoriu 

pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea competiției și în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 

în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în 

Anexa 1 a prezentului Regulament. 

4.1. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este 

transmis, în mod gratuit, oricărui participant din instituțiile de învățământ și universitare partenere în 

proiect, prin poșta electronică.   

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, competiția poate fi mediatizată în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe 
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care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament oficial. 

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa 

Regulamentul oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau 

înceta/întrerupe/prelungi concursul, cu condiția înștiințării prealabile a 

participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament oficial vor fi comunicate 

către publicul țintă prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia, în forma actualizată, pe 

website-ul https://www.judbrasov/PP, cu cel puțin 24 ore înainte ca acestea să intre în vigoare. 

4.4. Concursul de fotografie va putea fi întrerupt/ suspendat de către Organizator, oricând în timpul 

duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră. 

4.5. Organizatorul va asigura și va răspunde pentru contactarea și validarea expozanților, conform 

Regulamentului oficial, cât și pentru întreaga logistică necesară derulării Expoziției itinerante (ex 

organizare și participare la procesul de selecție, expediere premii). 

4.6. Membrii comisiei de jurizare a fotografiilor care vor fi expuse în cadrul expoziției itinerante sunt 

reprezentanți ai UAT Județul Brașov, ai Asociației Secvențe, ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov 

și ai Universității Transilvania Brașov. 

4.7. Membrii juriului precum și rudele până la gradul II ale acestora nu pot participa în cadrul acțiunii. 

4.8 Fiecare participant are dreptul de a înscrie maxim 3 fotografii în expoziție. 

 

SECȚIUNEA 5: TEMATICA CONCURSULUI - Water of the future în contextul schimbărilor 

climatice 

 

Tematica își dorește să cuprindă esența proiectului „People and Planet – A Common Destiny” și anume 

promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel local, implicarea activă a tinerilor în mod special, dar 

și a cetățenilor și mobilizarea lor pentru Acțiuni climatice și atingerea ODD, prin promovarea unor 

stiluri de viață, comportamente și practici durabile. În cadrul prezentului concurs sunt încurajate: 

 fotografiile care suprind impactul/ amprenta umană asupra apei și a mediului înconjurator, 

imagini care să conducă la conștientizarea privitorilor și care au ca mesaj rolul acțiunilor omului în 

accentuarea crizei apei și a schimbărilor climatice; 

 fotografiile care suprind cu pozitivism aspecte ale impactului pozitiv al omului asupra crizei de 

apă și a comunității. 

 

SECȚIUNEA 6: DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

6.1. În Concurs se pot înscrie elevii și studenții instituțiilor de învățământ partenere în proiect, din 

Județul Brașov, România, cu vârsta între 15 și 35 ani la data înscrierii și care acceptă termenii și 

condițiile prezentului Regulament oficial. 

6.2. Înscrierea în Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a 

prevederilor prezentului Regulament oficial. 

6.3. Nu au dreptul de a participa la acest concurs următoarele categorii de persoane: 

(i) Persoanele care nu respectă Secțiunea 6.1; 

(ii) Angajați ai Organizatorului, precum și ai entităților afiliate Organizatorului; 

(iii) Angajați ai Entităților sau angajati ai oricăror alte entități implicate în activități legate de 

organizarea și desfășurarea Concursului; 

(iv) Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților 

menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus. 

6.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs, 

precum și dreptul de a elimina din concurs orice persoană din categoriile menționate în art. 6.3. 

https://www.judbrasov/
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6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la 

Concurs ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament oficial. 

6.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă 

prin descalificarea automată din Expoziție a persoanelor care încearcă să 

fraudeze. 

6.7. Prin înscrierea la Concurs, participanții își exprimă acordul ca, în 

eventualitatea desemnării lor drept expozanți, materialul fotografic înscris în acțiune să fie prezentat în 

cadrul expozițiilor itinerante desfășurate pe teritoriul României și să fie repostat și/sau distribuit pe 

canalele de comunicare ale județului Brașov și ale partenerilor. 

6.8. Înscrierea în Concurs presupune acceptarea prezentului Regulament oficial. 

 

SECȚIUNEA 7: CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

7.1. Participanții trimit pe adresa de e-mail: peopleandplanet@judbrasov.ro fotografii conform 

tematicii stabilite la Secțiunea 5 din Regulamentul oficial. Fotografiile trebuie însoțite de un titlu, 

trebuie menționată locația fotografiei și datele de contact ale participantului/fotografului (nume complet, 

număr telefon, adresa de email, instituția unde învață, daca este cazul). 

7.2. Fiecare participant poate să trimită pe e-mail maxim 3 fotografii în format digital, iar fotografia să 

aibă următoarele caracteristici tehnice: 

 Dimensiunea minimă a imaginii: 3,5 MB; 

 Rezoluție: minim 4.500px latura mare, latura mică va fi proporțională; 

 Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi; 

 Formatul de fișier: .jpg. Fotografiile pot fi color sau alb negru; 

 Se acceptă prelucrarea pozelor la nivel de corecții de bază (brightness/contrast, levels, 

unsharp, crop, wb, etc.), atâta timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia 

originală; 

 Intervențiile creative asupra fotografiilor, de tip colaje sunt acceptate, atâta timp cât mesajul 

transmis respectă tematica expoziției și sunt de impact asupra privitorilor; 

 Fotografiile nu trebuie să conțină watermark-uri sau rame; 

 Adăugarea/scoaterea elementelor în fotografie (cloning, healing, filtre art etc.) este acceptată. 

7.3. Drepturile de autor: Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și 

drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. 

Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să 

dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil 

asupra oricăror consecințe ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în această expoziție. 

7.4. Participanții sunt rugați să furnizeze corect datele personale. 

7.5. Participarea este individuală (nu se admit lucrări cu caracter de colaborare). 

7.6. Participarea este validă doar dacă participantul a trimis fotografii care respectă condițiile menționate 

la pct 7.2. și la pct. 7.3. și dacă a furnizat date de contact corecte și a completat și transmis Anexa 2. 

7.7. Participanții la acțiune cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor 

trimise în expoziție. Expozanții vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de 

comisia de selecție. 

7.8. Nu vor fi acceptate fotografiile care: 

- Au influență politică, sunt denigratoarea la adresa comunității sau a anumitor locuitori; 

- Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator; 

- Promovează orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun și alcool; 

- Pot aduce prejudicii de orice fel cuiva; 

- Nu aparțin concurentului; 

- Conțin Publicitate. 
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SECȚIUNEA 8: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI 

ACORDAREA PREMIILOR 

 

8.1. În cadrul Concursului, juriul va selecta 30 de fotografii care vor fi 

expuse în cadrul expoziției itinerante din județul Brașov. 

8.2. Jurizarea se va realiza în perioada 16 – 18 octombrie 2021, astfel: 

(i) Evaluarea juriului privind selectarea fotografiilor prezente în expoziția itinerantă se va face în 

baza acordării fiecărei fotografii a unui punctaj de la 1 la 5, de către fiecare membru, ținând cont de 

următoarele: 

- Respectarea temei expoziției (criteriu eliminatoriu); 

- Calitatea artistică indiferent de tipul de aparat de fotografiat; 

- Creativitate; 

- Originalitate; 

- Mesajul vizual transmis privitorului. 

(ii) Juriul va selecta cele 30 fotografii pentru expoziție, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute prin însumarea punctajelor individuale acordate de fiecare membru al comisiei. 

(iii) Din rândul participanților cu cele 30 de fotografii selectate pentru expoziție vor fi desemnați și 

cei 3 câștigători ai Concursului de fotografie desfășurat în județul Brașov. 

(iv) Desemnarea câștigătorilor celor 3 premii se va face pe baza următoarelor criterii: 

- Critieriul de bază pentru jurizare este respectarea tematicii propuse, puterea elementelor 

emoționale ale lucrării, creativitatea și originalitatea, elementele tehnice ale lucrării.; 

- Criteriile de jurizare sunt următoarele: respectarea tematicii (50%), puterea elementelor 

emoționale (20%), creativitatea și originalitatea(20%), elementele tehnice ale lucrării (10%); 

- Interpretarea acestor reguli, a temei ori a meritelor artistice și tehnice, rămâne la latitudinea 

exclusivă a juriului. Deciziile juriului sunt finale și nu se supun contestațiilor. 

(v) Câștigătorii vor fi desemnați în funcție de punctajul obținut. Fiecare jurat va acorda puncte de la 

1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la pct. (iv) de mai sus. Vor fi desemnați câștigători 

participanții ale căror înscrieri obțin punctajul cel mai mare. Punctajul unei înscrieri reprezintă suma 

tuturor punctelor primite pentru fiecare criteriu din partea tuturor membrilor juriului. 

(vi)  În cazul în care vor exista mai multe înscrieri evaluate cu acelasi scor, jurații vor proceda la o 

reevaluare a celor evaluate cu punctaj identic. 

 

8.3. Premiile acordate vor avea următoarele valori: 

 

Nr 

crt 
Descriere Premiu Valoare lei 

1 Premiul I 200 

2 Premiul II 150 

3 Premiul III 100 

 TOTAL VALOARE 450 

 

8.4. Specificațiile premiilor: Premiile vor consta în bunuri materiale, respectiv cărți și materiale 

promoționale din cadrul proiectului „People and Planet – A Common Destiny”. 

8.5. Jurizarea va fi realizată de o comisie formată din 5 membri ce vor fi desemnați de UAT Județul 

Brașov, Asociația Secvențe, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Universitatea Transilvania Brașov. 

8.6. Materialele foto selectate și câștigătoare vor fi printate de către Organizator și vor fi expuse în 

cadrul expoziției itinerante, în luna octombrie 2021. 

8.7. Validarea și publicarea câștigătorilor, intrarea în posesie a premiilor: 
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(i) Câștigătorii desemnați în urma jurizării vor fi anunțați prin 

intermediul unui mesaj privat trimis participanților selectați. Mesajul privat 

va fi trimis în data de 19 octombrie 2021; 

(ii)Câștigătorii vor fi anunțați pe website-ul 

https://www.judbrasov.ro/PP și printr-o postare pe conturile Facebook și 

Instagram ale proiectului „Water of the future”, împreună cu fotografiile 

cîștigătoare, în data 19 octombrie 2021; 

(iii) Câștigătorii pot intra în posesia premiilor câștigate prin înmânarea acestora de Organizator 

la sediul Consiliului Județean Brașov, în perioada 20 – 25 octombrie 2021; 

(iv) Premiile vor fi predate către câștigători pe baza unui proces verbal, în două exemplare, 

semnat și completat de câștigători. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea 

efectivă a premiului către un câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a 

intra în posesia premiului; 

(v) În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători, ele vor rămâne în posesia 

Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera 

necesară sau potrivită intereselor sale; 

(vi) În cazul în care participanții extrași ca potențiali câștigători nu se prezintă la Consiliul 

Județean Brașov în termenul prevăzut pentru ridicarea premiilor, aceștia vor fi invalidați și 

se va apela la rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut; 

(vii) Constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în 

prezentul Regulament conduce la invalidarea Participanților în cauză, respectiv la pierderea 

dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. 

 

SECȚIUNEA 9: LIMITAREA RĂSPUNDERII 

 

9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum și a 

Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din 

Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul 

participant cu privire la această decizie. 

9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia 

Organizatorului este definitivă. 

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

(i) Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea 

Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici 

un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la 

imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului; 

(ii) Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de 

Organizator; 

(iii) Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor de internet, datorită aglomerării pe 

perioadele de trafic intens; 

(iv) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 

participarea la Concurs cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau 

unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul. 

 

SECȚIUNEA 10: LITIGII 

 

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de 

desfășurarea Concursului, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, 

litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente. 

https://www.judbrasov.ro/PP
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului 

„PEOPLE & PLANET – A COMMON DESTINY” 

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 
 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții săi 
În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: 

UAT Județul Brașov, cu cu sediul în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având 

cod fiscal nr. 4384150, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veştea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov 

(denumită în continuare "Operatorul") 

prin intermediul Asociației Secvențe cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță nr. 8, sector 2, CIF 25757693 

(denumită în cele ce urmează „Împuternicit”) 

Datele de contact pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu 

caracter personal sunt următoarele: 

Județul Brașov, adresa: Bd. Eroilor nr. 5, municipiul Brașov, email: peopleandplanet@judbrasov.ro 

 

 Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Concursului 

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: 

Pentru participanți: 

(i) Material foto/video înscris în Concurs 

(ii) Orice alte date rezultate din înscrierea în Concurs; 

Pentru câștigători: 

(i) Nume; 

(ii) Prenume; 

(iii) Data nașterii; 

(iv) Număr de telefon; 

(v) Adresa de livrare; 

(vi) CNP; 

(vii) Semnătura (pe procesul verbal de predare-primire premiu). 

 

 Scopurile prelucrării 

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în vederea: 

i) Organizarea și desfășurarea concursului; 

ii) Desemnarea și validarea câștigătorilor; 

iii) Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului; 

iv) Raportul narativ al proiectului People and Planet din perioada 2021-2024. 

 Temeiurile juridice ale prelucrării 

Datele vor fi prelucrate în temeiul executării contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Concursului 

„PEOPLE & PLANET – A COMMON DESTINY” 

 Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite Împuternicitului Operatorului – Asociația Secvențe cu sediul în 

……………….., cod fiscal RO39336562, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte 

obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

 

 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate până la data finalizării proiectului, 31 decembrie 

2024. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe 

mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare. 
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 Drepturile persoanelor vizate 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul 

informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în 

calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile: 

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice 

moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta 

să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; 

(v) dreptul la restricționarea prelucrării; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege; 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere adresată Operatorului la adresa 

localitatea …………., sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail ……………… 

 Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor 

Întrucât la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 15 ani la data începerii 

Concursului, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 15 ani. În situația în care 

Operatorul/ un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 15 

ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ 

Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu 

caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat 

aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare. 

 Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de 

securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Concursului. Operatorul se 

obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama 

în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental 

sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Concursului, 

numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter 

personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de 

modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași 

mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 

 Alte prevederi 

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe 

persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter 

personal vor fi prelucrate și faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Concursului și că au obținut 

acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa 

aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni. 

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date. 
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ANEXA nr. 2  la Regulamentul Oficial al Concursului 

„PEOPLE & PLANET – A COMMON DESTINY” 

 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII PENTRU FOLOSIREA MATERIALELOR 

FOTOGRAFICE ÎNSCRISE ÎN CONCURSUL “PEOPLE & PLANET” ORGANIZAT ÎN CADRUL 

PROIECTULUI “People & Planet – A Common Destiny“, cod proiect CSO-LA/2019/416-705. 

Acest comunicat este format din trei secţiuni: A, B, C şi conţine: 

A. Permisiunea de a folosi fotografiile încrise în concurs  

B. Permisiunea de a folosi imaginile înfăţişând minori înscrise în concurs  

C. Permisiunea de a folosi imaginile înfăţişând adulţi înscrise în concurs 

 

Derogarea, secţiunea A, este esenţială pentru participarea la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume și prenume: 

Număr de fotografii înscrise:  

Oraş:      

Telefon / Mobil:  

E-mail: 

Unitate de învăţământ [dacă este cazul]:   
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A) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIEI / 

FOTOGRAFIILOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS CARE NU CONŢIN 

PERSOANE RECONOSCIBILE 

 

 

Subsemnatul, __________________________________________, posesor BI /CI Seria ____ Nr 

______________, născut la data _____________, domiciliat în ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

sunt reprezentantul legal al minorului _____________________________________________  din clasa 

_________________________________________________________ care participă la concursul “People & 

Planet” 

 

Prin prezenta autorizez reproducerea materialelor înscrise în concurs în cadrul: 

- publicaţiilor ONG-urilor și autorităţilor locale participante la proiectul "People & Planet – A Common Destiny" 

- expoziţiilor sau materialelor de presă referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă şi Educaţie Globală   

- site-urilor http://agenda21.org.ro/ și https://site.judbrasov.ro 

 

Declar de asemenea, că nu am pretenţii financiare sau de orice altă natură pentru declinarea acestui drept şi sunt 

de acord cu păstrarea materialelor înscrise în concurs în arhiva Consiliului Judeţean Brașov / APDD – Agenda 21.  

 

 

 

Locul şi data__________________________ 

Semnătură____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenda21.org.ro/
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B) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA IMAGINILOR ÎNFĂŢIŞÂND  

MINORI ÎNSCRISE ÎN CONCURS 

 

 

 

Subsemnatul, __________________________________________, posesor BI /CI Seria ____ Nr 

______________, născut la data _____________, domiciliat în ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

În calitate de reprezentant legal al minorului ________________________________________  din clasa 

_________________________________________________________ exercitând autoritatea părintească asupra 

apariţiei imaginii copilului meu în fotografia / fotografiile înscrise la concursul “People & Planet”, prin prezenta 

autorizez irevocabil şi necondiţionat organizaţiile care sponsorizează concursul: 

- să reproducă sau copieze imaginile făcute de minor în decursul fotografierii sus-menţionate, şi ulterior  să 

înregistreze conţinutul fotografiilor pe orice suport existent în prezent sau care va fi creat în viitor (CD, DVD, 

etc). 

- să disemineze publicului larg imaginile în întregime sau fragmente din ea prin orice canal de comunicare utilizat 

actual (expoziţii, transmisiuni tv, telefonie, internet şi alte canale similare) sau care pot fi inventate în viitor. 

 

Organizaţiile care promovează concursul foto: 

-dreptul de a utiliza materialele în întregime sau fragmente din ele, inclusiv pentru programe şi / sau imagini  TV 

sau altele, care pot fi folosite în orice fel, prin orice mijloace şi pentru orice scopuri, inclusiv şi fără limitarea la 

scopuri publicitare şi / sau promoţionale. Drepturile la care fac referire precedentele paragrafe sunt oferite fără 

nici o remuneraţie.  

 

Absolv organizaţiile care sponsorizează concursul foto: 

- de orice obligaţie economică şi de întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte orice utilizare nepotrivită a 

datelor personale şi a fotografiilor de către utilizatorii site-ului sau de către terţi. 

 

Locul şi data __________________________ 

Semnătură  ___________________________ 
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C) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA IMAGINILOR ÎNFĂŢIŞÂND  

ADULŢI ÎNSCRISE ÎN CONCURS 

 

 

Subsemnatul, ___________________________________________________, născut la data _____________, 

domiciliat în 

________________________________________________________________________________________ 

în cunoştinţă de cauză că imaginea mea apare în fotografia / fotografiile înscrise pentru participare la concursul 

“People & Planet” 

autorizez 

Organizaţiile care sponsorizează concursul: 

- să reproducă sau copieze imaginile făcute de minor în decursul fotografierii sus-menţionate, şi ulterior să 

înregistreze conţinutul fotografiilor pe orice suport existent în prezent sau care va fi creat în viitor (CD, DVD, 

etc). 

- să disemineze publicului larg imaginile în întregime sau fragmente din ele prin orice canal de comunicare 

utilizat actual (expoziţii, transmisiuni tv, telefonie, internet şi alte canale similare) sau care pot fi inventate în 

viitor. 

 

Organizaţiile care promovează concursul foto: 

-dreptul de a utiliza imaginile în întregime sau fragmente din ele, inclusiv pentru programe şi / sau imagini TV 

sau altele, care pot fi folosite în orice fel, prin orice mijloace şi pentru orice scopuri, inclusiv şi fără limitarea la 

scopuri publicitare şi / sau promoţionale. Drepturile la care fac referire precedentele paragrafe sunt oferite fără 

nici o remuneraţie.  

Absolv organizaţiile care sponsorizează concursul foto: 

- de orice obligaţie economică şi de întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte orice utilizare nepotrivită a 

datelor personale şi a fotografiilor de către utilizatorii site-ului sau de către terţi. 

 

 

Locul şi data__________________________ 

Semnătură ___________________________ 

 

 


