Editura Cartea Copiilor
RO21838973, J40/10509/2007
Bd. Lacul Tei nr. 123, bl. 4, ap. 151, sector 2, București, România
editura@carteacopiilor.ro / www.carteacopiilor.ro

Formular de înscriere la concursul de ilustrație
„Citește-i iepurașului tău” organizat de editura
Cartea Copiilor, aprilie-mai 2019

Numele: ..................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................
Portofoliu web (pagină personală, blog, pagină Facebook etc.):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că ilustrația cu care doresc să mă
înscriu la concursul organizat de editura Cartea Copiilor este în
întregime creația mea originală și nu încalcă în nici un fel drepturile
de autor ale altor persoane sau instituții, din România sau din
străinătate.
Sunt de acord ca ilustrația mea să fie expusă sub formă de print
digital color în standul editurii Cartea Copiilor de la târgul Bookfest
2019 (29 mai — 2 iunie).
În cazul în care ilustrația mea va fi declarată câștigătoare sau va fi
selectată printre cele mai bune din concurs pentru a fi folosită în
campania „Citește-i iepurașului tău”, sunt de acord cu încheierea
unui contract cu editura Cartea Copiilor și voi furniza editurii
imaginea scanată la scara 1:1 și rezoluția minimă de 600 dpi, în
modul color (cmyk) și la o culoare (negru).
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Am citit politica de prelucrare a datelor personale a editurii Cartea
Copiilor, politică specificată mai jos, și sunt de acord cu prelucrarea
datelor mele în vederea participării la acest concurs.

Data și semnătura
……………………………………………..

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE
Editura Cartea Copiilor este persoană juridică înregistrată în România sub denumirea oficială S.C.
Cartea Copiilor S.R.L. (societate comercială cu răspundere limitată) și cu următoarele date de
identificare: cod fiscal RO 21838973, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10509/2007,
sediu social în București, Bd. Lacul Tei 123, sector 2, cont bancar RO87BTRL04601202E64562xx
deschis la Banca Transilvania.
Datele colectate prin acest formular sunt numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa
web (pagină personală, blog, pagină Facebook etc.). Aceste date ne sunt necesare pentru înscrierea dv. la
concursul de ilustrație organizat de editura noastră.
În conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale emis de Uniunea Europeană
și aplicat integral în România, aveți următoarele drepturi legate de datele personale pe care ni le
furnizați:
• Dreptul de acces: ne puteți cere orice informații legate de datele dv. pe care le prelucrăm, inclusiv
datele propriu-zise pe care suntem obligați să vi le furnizăm imediat într-un format universal accesibil.
• Dreptul la portabilitate: ne puteți solicita oricând datele pentru a fi transmise altui operator.
• Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a nu furniza datele dv. atunci când nu sunteți de
acord cu modul în care sunt folosite sau când nu doriți un produs sau serviciu oferit de operatorul care
vă solicită acele date (de ex., aveți dreptul de a refuza primirea mesajelor comerciale nesolicitate acestea sunt categoric SPAM, chiar dacă adresa dv. de e-mail a fost obținută legal, dar nu în scopul de a
primi newslettere)
• Dreptul la modificare: ne puteți solicita orice modificare a datelor pe care ni le-ați furnizat.
• Dreptul la ștergere: aveți dreptul de „a fi uitat”, adică de a cere ca datele dv. să fie șterse imediat atunci
când nu mai sunteți de acord cu prelucrarea lor sau motivul pentru care au fost solicitate nu mai există.
Excepție fac datele pe care, conform legii, societățile comerciale sunt obligate să le păstreze ca fiind
legate de aspecte financiar-contabile (cum sunt datele din facturi, care trebuie declarate la Administrația
Financiară și păstrate 10 ani pentru orice verificare ulterioară).
• Dreptul la blocarea prelucrării: puteți interzice prelucrarea datelor dv. atunci când considerați că
acestea fie au fost obținute ilegal, fie sunt incorecte, fie sunt prelucrate în alte scopuri decât cele
declarate.
Datele dumneavoastră nu vor fi transmise, în nici un mod și nici măcar parțial, nici unui alt operator,
persoană fizică sau juridică, de stat sau privată, care nu este autorizat de Cartea Copiilor. Datele pot fi
furnizate doar autorităților statului, în urma unor solicitări legale întemeiate.
Pentru orice alte detalii despre politica noastră de protecție a datelor personale sau pentru exercitarea
drepturilor enumerate mai sus, ne puteți trimite un e-mail la adresa protectiadatelor@carteacopiilor.ro.
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
În România, instituția responsabilă de domeniul datelor personale este ANSPDCP – Autoritatea
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, https://www.dataprotection.ro.
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