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Elemente Generale
Prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) reglementează și informează elevii
și profesorii participanți în campania „Școala Ecoterrienilor” despre modul în care se vor desfășura
activitățile din această campanie.
Campania își propune să schimbe atitudinea și comportamentul populației privind protecția mediului și
în special cel al colectării separate, reutilizării resurselor, detaliind modul în care se poate reduce poluarea
și crește economisirea resursele prin colectarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE) și a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA) și predarea acestora într-un mod corect
și prietenos cu mediul. Realizarea activităților cuprinse în această campanie de către elevi și profesori
poate conduce la schimbarea atitudinii atât a lor, cât și a persoanelor din comunitățile în care va avea loc
campania de colectare separată a deșeurilor și reciclarea acestora în special.
Notă explicativă:
Prin DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) se înțelege orice echipament electric
sau electronic de care deținătorul se debarasează ori are intenția sau obligația să se debaraseze, conform
definiției prevăzute de legislația în vigoare. Exemple de echipamente care pot deveni astfel de deșeuri
pot fi: frigidere, mașini spălat, cuptor microunde, robot bucătărie, fierbătoare, fiare călcat, radiatoare,
aspiratoare, televizoare, monitoare, calculatoare, telefoane mobile, aparate foto-video, combine
muzicale, corpuri de iluminat, scule electrice, jucării electrice, echipament sportiv electric, dispozitive
medicale electrice, aparate de supraveghere și control etc. În categoria DEEE intră inclusiv deșeurile de
BECURI ȘI NEOANE. Prin BECURI și NEOANE se înțelege orice bec/neon care nu conține filament și este
uzat sau nefuncțional, care poate fi manipulat și transportat fără dificultate de un adult. În această
categorie intră și becurile fluorescente și becuri pe led.
Prin DEȘEURI DE BATERII ȘI ACUMULATORI PORTABILI (DBA) se înțelege orice baterie și acumulator uzat
sau nefuncțional care poate fi manipulat și transportat fără dificultate de un adult, care nu este destinat
să fie utilizat pentru pornirea autovehiculelor sau pentru puterea de aprindere a motoarelor, și care nu
este destinat uzului industrial. Exemple de baterii și acumulatori: bateriile tip pastilă de orice dimensiune,
bateriile tip AA, tip AAA (alcaline, zinc carbon), bateriile de la telefoanele mobile, cele de formă pătrată
și dreptunghiulară care nu sunt folosite pentru autoturisme și pot fi manevrate cu ușurință de un adult
etc.
Prin ECOTERRIAN (marca înregistrată a ECOTIC) se înțelege un personaj fictiv menit să reprezinte
prezentul proiect. Contextul imaginat de organizatori pentru personajele fictive denumite Ecoterrieni
este următorul: Ecoterrienii sunt eroi invizibili prezenți pe Pământ. La fiecare fapta „eco” pe care
pamantenii o fac, un Ecoterrian se naște. Din cauza comportamentului neprietenos cu mediul al
pământenilor, specia Ecoterrienilor este pe cale de dispariție. Un Ecoterrian a devenit vizibil pentru a
spune oamenilor că dacă nu vor lua inițiativa și nu vor începe să protejeze natură, specia lor va dispărea,
pentru că mediul înconjurător a devenit foarte poluat. În cazul în care nu vor mai avea ce să mai
protejeze din mediul înconjurător curat, Ecoterrienii vor dispărea.
Prin PARTICIPANT se înțelege oricare dintre următorii subiecți, împreună și/sau separat: școală care sa înscris în cadrul proiectului Școală Ecoterrienilor, profesorul coordonator desemnat de școală, alți
profesori participanți și elevii care participa la activitățile de conștientizare și cele de colectare deșeuri
de echipamente electrice și electronice (DEEE) inclusiv deșeuri de becuri și neoane deșeuri de baterii și
acumulatori (DBA). Aceștia susțin realizarea proiectului și a obiectivelor sale.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL
PRIVINDDESFASURAREA CAMPANIEI
1. CAMPANIA „Școala Ecoterrienilor” (denumit în continuare “Campania”) este organizată și
desfășurata de:
Asociația ECOTIC, cu sediul social în str. Turturelelor nr. 48, parter, camera P8, Sector 3 și adresa de
corespondență în Splaiul Unirii, nr. 86, et.4, Sector 4, București, certificat de înscriere a persoanei juridice
fără scop patrimonial nr. 36 emis la dată de 12.07.2006, CIF RO 18870966, www.ecotic.ro, reprezentată
de Valentin Negoiţă, având funcția de Președinte.
ECOTIC BAT SRL, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, înregistrată la ORC
sub nr. J40/584/2011, cont IBAN RO91BPOS72707502958RON02, deschis la Banc Post Tineretului,
reprezentată prin domnul Valentin Negoiţă, Administrator.
1.1 Participanții în Campanie trebuie să respecte termenii și condițiile Regulamentului privind
desfășurarea Campaniei denumite „Școala Ecoterrienilor”. Regulamentul este adus la cunoștință oricărei
persoane interesate prin publicarea acestuia pe www.ecotic.ro .
Participarea la Program implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către
participanți a prezentului Regulament.
Prin participarea la acest Program, reprezentanții școlilor participante în Campanie sunt de acord cu
menționarea instituțiilor respective de învățământ pe și în materialele de promovare realizate de
Organizatori.
Școală înscrisă în proiect are obligația de a obține semnarea notei de informare (care face parte din
Anexa 1 la prezentul Regulament) de către profesorii coordonatori și profesorii participanți și acordurilor
de consimțământ privind utilizarea imaginii statice sau dinamicepentru adulți (Anexă 3 la prezentul
Regulament) a căror imagine va fi transmisă către organizatori – operatori de date personale (ECOTIC și
ECOTIC BAT) și către împuternicitul acestora (The Mansion Advertising) în vederea derulării proiectului și
dovedirii implementării activităților din proiect. Această constituie o condiție de participare a imaginilor
respective la prezentul proiect. În caz contrar, școala care trimite imagini cu persoane pentru care nu
trimite și aceste formulare semnate va fi descalificată, întrucât este imposibil să se facă dovadă îndeplinirii
activităților din campanie.
Totodată, profesorii coordonatori au obligația de a transmite poze și înregistrări video în care să nu se
vadă fețele minorilor. În caz contrar, organizatorii își rezervă dreptul de a blura/ șterge respectivele
poze.
1.2 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifică/completă și/sau schimbă Regulamentul, precum și
dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a
participanților, a persoanelor și/sau instituțiilor publice ori private implicate în desfășurarea

Campaniei, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel puțin pe site-ul
organizatorilor. Înștiințarea va fi făcută public pe website-ul www.ecotic.ro, precum și pe pagina de
Facebook Organizația ECOTIC, și va intra în vigoare imediat după publicare. Participanților le revine
obligația de a verifica platformele menționate pentru a fi la curent cu eventualele modificări și noutăți.

SECTIUNEA 2. NATURA CAMPANIEI ȘI SCOPUL ACESTEIA
2.1. Campania „Școală Ecoterrienilor” presupune participarea școlilor și a comunităților din care acestea fac
parte prin profesori, elevi, precum și prin familiile acestora în activitățile cu specific ecologic desfășurate de
instituția de învățământ implicată în campanie.
2.2. Prezenta campanie se desfășoară pe o perioadă de 1 an școlar: 2021/2022.
2.3. Obiectivele acestei Campanii sunt:
- conștientizarea importanței reciclării corecte a DEEE, DBA, becurilor și neoanelor
- însușirea unor deprinderi în spiritul protecției mediului, în rândul elevilor și al profesorilor
- dezvoltarea spiritului ecologic prin participarea efectivă la colectarea separată a DEEE
(inclusiv a becurilor și a neoanelor), DBA, precum și la alte activități cu caracter
ecologic
Nu este obligatoriu ca deșeurile de echipamente electrice și electronice și deșeurile de baterii colectate să
provină doar din activitățile curente ale școlii. Dimpotrivă, DEEE inclusiv becurile și neoanele, DBA, pot proveni
de la gospodăriile părinților elevilor sau ale profesorilor, de la gospodăriile din proximitatea școlii sau de la
companii și instituții din oraș.
2.4 Activitățile din campanie și calendarul acesteia sunt:
i. Lansarea primului anunțul de înscriere a școlilor – 28 octombrie 2021
ii. Înregistrarea cererilor de înscriere a școlilor - 28 octombrie - 19 noiembrie 2021
iii. Participarea reprezentanților școlilor înscrise la webinar privind etapele proiectului – 8 decembrie 2021
iv. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 10 – 21 ianuarie 2022
v. Pregătirea și derularea activităților (activități de tip 1 și de tip 2- detalierea la Secțiunea 5) de către școli în
cadrul campaniei „Școală Ecoterrienilor” – 22 noiembrie 2021 până pe 27 mai 2022. Comenzile de preluare se
vor transmite până la data de 27 mai 2022.
vi. Colectare finală DEEE și DBA – 1– 15 iunie 2022
vii. Evaluarea rezultatelor și selectarea câștigătorilor pentru activitatea de tip 2 – 16 - 25 iunie 2022.
viii. Anunțarea rezultatelor activităților de tip 1 +2 se va face în perioada 25 – 30 iunie 2022.
Începând cu momentul înscrierii și până în iunie 2022 școlile vor primi 12 lecții de educație ecologică în format
pdf și video (ce vor conține atât o parte teoretică cât și una practică) pe care profesorul le va susține sau reda
materialul video cu clasa/clasele participante în proiect și să transmită organizatorilor fotografii/ video/
materiale scanate după materialele completate de elevi, unde este cazul. Școlile care vor fi realizat minim
6 lecții din cele 12, cu activitățile practice incluse, și vor fi transmis documentele doveditoare către
organizatori vor primi un voucher cadou în valoare de 200 RON.
2.4.1 12 LECTII DE ECO EDUCAȚIE
Lecțiile pot fi susținute atât în format fizic cât și online, prin intermediul videoclipurilor puse la dispoziție de
către organizatori, urmând că în cazul în care lecțiile sunt susținute online, activitățile practice să fie realizate
de fiecare elev în parte, acasă. Pozele doveditoare vor fi transmise de fiecare elev către profesorul sau,

urmând că acesta să le transmită prin intermediul platformei dedicate disponibilă la
www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor
Decizia modului de susținere a lecțiilor va fi luat de profesorul coordonator în funcție de situația curentă (școala
online și offline).
Aceste lecții cât și alte materiale suport sunt disponibile pe
platforma dedicată
www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor Totodată, prin intermediul acestei platforme, profesorii vor trebui să
încarce pozele/video prin care vor face dovadă realizării activităților de conștientizare.
2.4.2 ACTIVITĂȚI PRACTICE SUPLIMENTARE
Pe lângă cele 12 lecții, școlile vor primi o broșura cu mai multe activități practice pe care le pot desfășura cu
elevii. Școlile care vor realiza un minim de 2 activități din cele propuse în broșură vor primi un premiu garantat –
voucher de 200 RON, separat de voucherul dedicat realizării celor 6 lecții. Dovezile vor fi transmise prin
intermediul platformei dedicate disponibilă la www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor
De asemenea:
- informarea permanentă privind stadiul campaniei va fi disponibilă accesând site-ul
www.ecotic.ro și pe paginile de Facebook Organizația ECOTIC și Ecoterrianul;
- organizatorii vor mediatiza campania și rezultatele înregistrate.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI DREPTUL DE
PARTICIPARE
3.1. Organizatorii isi propun sa aibă înscrise un număr de 150 de scoli, decizia de a depăși acest număr de
înscrieri le aparține organizatorilor. Confirmarea participării în campanie a școlilor se va face în ordinea
transmiterii formularelor de înscriere completate corect și complet.
3.2. Școlile care vor dori să se înscrie în această campanie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- Să desfășoare activități educative pentru clase primare și/sau gimnaziale
- Conducerea școlii să delege un profesor coordonator responsabil pentru activitățile din campanie
3.3. Elemente legate de înscrierea instituțiilor de învățământ
Pentru înscrierea instituțiilor de învățământ și deci și a profesorilor coordonatori, sunt obligatorii
completarea și trimiterea online a Fișei de Înscriere - Anexei 1 din prezentul Regulament către
organizatori, disponibilă accesând acest link https://www.ecotic.ro/formular-de-inscriere-scoalaecoterrienilor/. În urmă primirii acestui formular, Organizatorii vor confirma (pe email) în cel mai scurt
timp posibil primirea acestui formular – adică a Anexei 1 completate; această confirmare de primire nu este
echivalentă confirmării înscrierii școlii în campanie. Confirmarea de înscriere în proiect a școlii și deci a
cadrului didactic care va deveni profesor coordonator al Campaniei în instituția de învățământ din care face
parte va fi primită de către profesorul coordonator din partea organizatorilor (telefonic și pe email), după o
discuție prealabilă la telefon prin care organizatorii se asigură că fiecare cadru didactic coordonator a
înțeles ceea ce presupune implicarea acestora și a unității de învățământ în acest proiect.
Primul profesor dintr-o unitate de învățământ care completează formularul de înscriere (Anexă 1 din
prezentul Regulament disponibilă online accesând link) și face și dovadă că a primit acceptul conducerii
instituției de învățământ pentru a participa va fi considerat de Organizatori profesor coordonator al
Campaniei în instituția de învățământ respectivă.
Următoarea solicitare venită de la un alt cadru didactic din aceeași unitate de învățământ, după ce a fost
primită deja o cerere de la un cadru didactic din respectiva unitate de învățământ, nu va fi luată în

considerare de către Organizatori.
Dovada o poate constitui o delegare scrisă a reprezentantului legal al școlii prin care acesta desemnează
profesorul coordonator al proiectului în cadrul campaniei.
Această dovadă este necesară doar în cazul in care se înscriu 2 profesori de la aceeași școală.

SECTIUNEA 4. ELEMENTE LEGATE DE DESFĂȘURAREA PROIECTELOR
4.1. KIT-ul profesorilor coordonatori va fi trimis conform articolului 4.2 de mai jos și poate cuprinde:
- Materiale dedicate elevilor/profesorilor din această campanie: lecțiile, ghidul profesorului
- Recipiente de colectare selectivă DEEE, DBA și becuri și neoane– vezi Anexă 2 (dacă instituția nu
deține deja recipiente din campaniile precedente desfășurate de organizatori).
4.2. Etapele și activitățile campaniei vor fi următoarele:
i. Lansarea primului anunțul de înscriere a școlilor – 28 octombrie 2021
ii. Înregistrarea primelor cereri de înscriere a școlilor - 28 octombrie - 19 noiembrie 2021
iii. Participarea reprezentanților școlilor înscrise la webinar privind etapele proiectului – 8 decembrie 2021
iv. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 10 – 21 ianuarie 2022
v. Pregătirea și derularea activităților (activități de tip 1 și de tip 2- detalierea la Secțiunea 5) de către școli în
cadrul campaniei „Școală Ecoterrienilor” – 22 noiembrie 2021 până pe 27 mai 2022. Comenzile de preluare se
vor transmite până la data de 27 mai 2022.
vi. Colectare finală DEEE și DBA – 1– 15 iunie 2022
vii. Evaluarea rezultatelor și selectarea câștigătorilor pentru activitatea de tip 2 – 16 - 25 iunie 2022.
viii. Anunțarea rezultatelor activităților de tip 1 +2 se va face în perioada 25 – 30 iunie 2022.
Predarea DEEE și DBA colectate către organizatori pe tot parcursul proiectului va avea loc după cum
urmează:
- 22 noiembrie 2021 – 20 mai 2021- colectare punctuală DEEE, DBA, becurilor și neoanelor dacă sunt
strânse cel puțin 150 kg DEEE (exemplu: 3 frigidere/mașini de spălat) și/sau 10 kg DBA (echivalentul unui
recipient de colectare baterii plin) și/sau un recipient de becuri și neoane plin, colectarea va fi programată de
către organizatori în funcție de traseul colectorului autorizat.
- 1– 15 iunie 2022 – colectarea finală DEEE, DBA, becurilor și neoanelor în funcție de estimările
transmise de către școlile participante până la dată de 27 mai prin completarea formularului disponibil pe
platforma www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor Pentru colectarea finală cantitățile minime sunt: DEEE - 150
kg (echivalentul a 3 mașini de spălat); DBA - minim recipientul plin (în cazul în care se predă doar DBA)
Dacă aceste informații despre cantități sunt furnizate după dată de 27 mai 2021 de către profesorii
coordonatori nu mai sunt luate în considerare de către organizatori.
Comenzile de preluare se vor transmite prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizatori
pe website ul www.ecotic.ro la adresa www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor
Nu vor fi luate în considerare în cadrul proiectului acele comenzi transmise de către participanți către alte
entități decât Organizatorii. Prin transmiterea comenzilor către Organizatori, participanții consimt asupra
faptului că DEEE, DBA, becurile și neoanele predate, în temeiul definițiilor de mai jos, precum și a licențelor
de operare ale Organizatorilor, vor fi colectate și raportate în numele ECOTIC și ECOTIC BAT.
Reprezentanții școlilor implicate în campanie au obligația de a deține documentele justificative legate de

predarea deșeurilor (Proces Verbal de Predare/Primire; Proces Verbal Recepție). Cantitatea care va fi luată în
considerare în proiect va fi cea specificată în Procesul Verbal de Recepție transmis de către colectorul
autorizat împuternicit de Organizatori pentru preluare.

4.1. Evaluarea rezultatelor și stabilirea câștigătorilor
Evaluarea se va face separat pentru activitățile de colectare și cele de conștientizare după cum urmează:
• Fiecare școală care va face dovadă derulării a minim 6 lecții din cele 12 va primi un voucher
cadou în valoare de 200 RON
• Fiecare școală care va face dovada realizării a minim 2 activități practice din broșura de
activități practice va primi un voucher cadou în valoare de 200 RON
• Fiecare școală care va colecta DEEE (inclusiv becuri și neoane)/DBA va primi un voucher
cadou în funcție de cantitatea colectată:
DEEE (inclusiv becuri și neoane):
▪ 400 kg – 699 kg > card valoric de 200 RON
▪ 700- 1299 kg > card valoric de 400 RON
▪ 1300- 1899 kg > card valoric de 600 RON
▪ 1800- 2499 kg > card valoric de 800 RON
▪
2500-4999 kg> card valoric de 1000 RON
▪ Peste 5000 kg > card valoric de 4000 RON
DBA:
▪ 30 – 49kg > card valoric de 200 RON
▪ 50-89kg > card valoric de 400 RON
▪ 90-119 kg > card valoric de 600 RON
▪ 120-149 kg > card valoric de 800 RON
▪ 150-499 kg > card valoric de 1000 RON
▪ Peste 500 kg> card valoric de 4000 RON

SECTIUNEA 5. DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE CĂTRE PROFESORII
COORDONATORI
Profesorii coordonatori vor desfășura pe parcursul campaniei, conform precizărilor făcute în prezentul
Regulament, activități de conștientizare, de tipul celor enumerate mai jos, precum și colectare a DEEE și DBA
și predarea acestor deșeuri colectate către organizatori.
Activitatea Tip 1: Colectare DEEE (inclusive becuri și neoane), DBA
- Colectarea DEEE, DBA și becuri și neoane prin implicarea întregii comunități (părinți, elevi, profesori,
vecini etc.) din care face parte școală și predarea acestora către organizatori.
Criteriile de premiere sunt disponibile la Sectiunea 6. Premiere
Activitatea Tip 2: Educație ecologică
LECȚII DE ECO EDUCAȚIE
Profesorii care se vor înscrie în concurs vor primi un număr de 12 lecții care vor conține atât o parte teoretică
cât și una practică, constând în exerciții, eseuri, teste grilă sau alte activități practice detaliate în cadrul lecțiilor.
Pentru realizarea a minim 6 lecții (parte teoretică și activitățile practice aferente acestora) și transmiterea
dovezilor prin platforma www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor școala va primi un voucher în valoare de 200 RON.
Lecțiile pot fi susținute atât în format fizic cât și online, prin intermediul videoclipurilor puse la dispoziție de
către organizatori, urmând că în cazul în care lecțiile sunt susținute online, activitățile practice să fie realizate
de fiecare elev în parte, acasă. Pozele doveditoare vor fi transmise de fiecare elev către profesorul sau,
urmând că acesta să le transmită organizatorilor prin platforma disponibilă pe www.ecotic.ro . Decizia modului
de susținere a lecțiilor va fi luat de profesorul coordonator în funcție de situația curentă.
ACTIVITĂȚI PRACTICE
Pe lângă cele 12 lecții, școlile vor primi o broșura cu mai multe activități practice pe care le pot desfășura
cu elevii. Școala care va realiza un minim de 2 activități diferite din cele propuse în broșura și va transmite
dovezile către organizatori va primi un premiu garantat – voucher de 200 RON. Dovezile vor fi transmise prin
intermediul platformei dedicate disponibilă la www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor
Toate activitățile trecute mai sus trebuie să se desfășoare în cadrul campaniei „Școală Ecoterrienilor” și să
nu fie legate de nicio altă acțiune sau campanie. În cazul în care organizatorii vor observă că aceleași
activități au fost incluse și în alte proiecte de natură ECO, pe lângă proiectul prezent, sau au fost
desfășurate anterior proiectului prezent, participanții vor fi descalificați.

SECTIUNEA 6: PREMIEREA
SECTIUNEA 6.A: CATEGORII DE PREMII
Se vor acorda vouchere cadou după cum urmează:
• Fiecare școala care va face dovada derulării a minim 6 lecții și a activităților practice incluse în
acestea va primi unvoucher cadou în valoare de 200 RON fiecare
•

Fiecare școală care va face dovada realizării a minim 2 activități practice din cele propuse în broșură
va primi un voucher de 200 RON

•

Fiecare școală care va colecta DEEE (inclusiv becuri și neoane)/DBA va primi un voucher cadou în
funcție de cantitatea colectată:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

DEEE: 400 kg – 699 kg > card valoric de 200 RON
700- 1299 > card valoric de 400
1300- 1899 > card valoric de 600
1800- 2499 > card valoric de 800
2500-4999 > card valoric de 1000
Peste 5000 > card valoric de 4000

▪
▪
▪
▪
▪
▪

DBA: 30 – 49kg > card valoric de 200
50-89kg > card valoric de 400
90-119 > card valoric de 600
120-149 > card valoric de 800
150-499 > card valoric de 1000
Peste 500 > card valoric de 4000

Se va acorda un număr maxim de 1 card valoric per școala (va insuma toate sumele aferente fiecarei
categorii), la finalul campaniei în funcție de cantitatea de DEEE (inclusiv becuri și neoane) ș i/sau DBA
colectată și lecțiile/activitățile realizate. La primirea voucherului școlile câștigătoare vor primi
instrucțiuni de utilizarea ale acestora.
În vederea dovedirii realizării lecțiilor și activităților practice, profesorul coordonator va transmite poze
și/sau, înregistrări video, poze/scan - uri după teste, eseurile etc. ale elevilor care au participat la
activitate.
Conform Regulamentului, prin transmiterea pozelor, listei de prezența și a înregistrărilor video se transmit
automat și drepturile de utilizare a înregistrării/ pozelor, fără limita de timp, spațiu, modalitate de utilizare
etc., inclusiv, dar nelimitat la, drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi de imagine, drepturi la marca,
alte drepturi de proprietate intelectuală. Profesorul coordonator care transmite imaginile și înregistrările
video cu elevii implicați în campanie, precum și lucrările realizate este singurul responsabil să se asigure
că au fost obținute aceste drepturi în scopul transmiterii către Organizatori și va confirma acest lucru în
scris odată cu transmiterea materialelor, sub sancțiunea descalificării.
Acordarea punctajului în cazul lecțiilor/ activităților practice se va face după cum urmează:
Transmiterea de poze, înregistrări video, poze/scan - uri după teste, eseurile care să dovedească
realizarea respectivei lecții.

SECTIUNEA 6.B. CONDIȚII DE PREMIERE
1. Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților
care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.
2. Rezultatele concursului nu pot fi contestate decât pentru erori materiale sau lipsa luării în considerație
a unor documente care de fapt sunt corect și complet depuse, care pot fi completate în termen de maxim
2 zile de la anunțarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile.
3. Impozitul pe premiile oferite de Organizatori școlilor participante este suportat de Organizatori,
conform dispozițiilor legale în vigoare.
4. Organizatorul nu va oferi premiile din campanie sub formă de bani sau alte bunuri echivalente valoric.

SECTIUNEA 7. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
7.1. Campania, în oricare din etapele sale, poate înceta înainte de luna iunie 2022 în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forță majoră ori în cazul intervenirii oricărei situații ce poate periclita
desfășurarea Campaniei, inclusiv în cazul apariției oricărei imposibilității independența de voință
Organizatorilor de a asigura continuarea Campaniei în cele mai bune condiții a (cum ar fi, întreruperea din
orice motiv a finanțării, dezastre naturale, absența suportului partenerilor publici sau privați etc.).
7.2 Campania, în oricare din etapele sale, mai poate înceta înainte de luna iunie 2022 ori poate fi
suspendată oricând în baza deciziei Organizatorilor cu condiția că acesta să anunțe în prealabil o astfel de
situație, prin publicarea pe website-ul www.ecotic.ro precum și prin notificarea pe email a fiecărei școli
înscrise.

SECTIUNEA 8. LITIGII
8.1 Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții în Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă
sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române
competențe de la sediul Organizatorilor.
8.2 Legea aplicabilă oricărei activități întreprinse în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei
este legea română.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE PRELUCRATE ȘI
DREPTURI
9.1 Prin participarea la Campanie, participanții înțeleg și nu formulează obiecțiuni că datele lor cu
caracter personal obținute de Organizator conform prezentului Regulament și a documentației
Campaniei, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către aceștia în următoarele
scopuri:
• organizarea și desfășurarea Campaniei;
• prezentarea publică, popularizarea și promovarea Campaniei;
• realizarea de rapoarte statistice.
9.2 Dorim să vă asigurăm că Organizatorul respectă strict legislația privind protecția datelor cu caracter
personal, Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și legislația conexă și că luăm
toate măsurile pentru aplicarea practică a principiilor de legalitate, transparență, minimizare și securitate
a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
9.3 În Anexă 1 se găsește Notă de informare aferentă prelucrării datelor cu caracter personal.
9.4 Operatorii datelor cu caracter personal sunt Asociația ECOTIC cu sediul în București, str.
Turturelelor, nr. 48, sector 3 și sediul de corespondență în Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805
57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro, ECOTIC BAT SRL cu sediul social și sediul de
corespondență: București, Splaiul Unirii nr.86, etajul 4, Camera 6, Sector 4, telefon 031 805 57 43,
adresa de e-mail office@ecotic.ro.

Operatorii împuternicesc pe SC The Mansion Advertising SRL, cu punct de lucru și adresa de
corespondență în Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, București, și sediul social în str. Calea
Moșilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului
J40/15281/09.09.2008,
cod
unic
de
înregistrare
RO24438297,
adresa
de
email
contact@themansionadv.com pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, constând, după caz, în
nume, prenume, localitate, telefon, adresa, email, imagini statice și/sau dinamice, în vederea
implementării proiectului conform prezentului regulament.
În calitate de împuternicit al Ecotic și ECOTIC BAT, The Mansion Advertising va administra aplicații mobile și
baze de date de pe care va colecta următoarele date cu caracter personal:
Nume, localitate, număr de telefon, adresa, email, imagini foto și video
Aceste date sunt colectate și procesate în scop de marketing, pentru informarea utilizatorilor și pentru
monitorizarea proiectului doar conform scopurilor definite de către Organizatori în calitate de operatori. The
Mansion Advertising nu colectează, păstrează și nu prelucrează în nicio altă modalitate datele obținute
în cadrul campaniei în niciun alt scop decât cele fixate de către Organizatori și explicate în cadrul prezentului
Regulament.
În cadrul mecanismului de logare a utilizatorilor, aceștia își vor da acordul explicit pentru procesarea
datelor cu caracter personal, în scopurile menționate în regulament.
Datele cu caracter personal sunt stocate în format electronic, și vor fi trimise Organizatorului, fără a fi
păstrate în aplicație sau în orice altă modalitate de către The Mansion Advertising după terminarea
perioadei de desfășurare a campaniei/proiectului, așa cum este menționată în regulament.
Computerele pe care sunt stocate datele sunt protejate cu parolă și cu sistem anti-virus. Prelucrarea se
efectuează numai în cadrul UE/SEE. The Mansion Advertising poate subcontracta anumite activități
tehnice legate de dezvoltarea aplicațiilor mobile utilizate în campanie, asigurându-se de fiecare dată că
prelucrările nu depășesc granițele UE/SEE, precum și că toate standardele agreate cu operatorii ECOTIC și
ECOTIC BAT prin contract și principiile enunțate în prezentul Regulament se regăsesc în acordurile de
subcontractare.
9.5 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro. Orice
cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC că parte a acestei Campanii vor fi
transmise la această adresa de email. Prelucram aceste date pentru executarea prezentului Regulament
sau, dupa caz, in conformitate cu consimțământul dvs. exprimat conform formularului de consimțământ,
exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom
folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioara.
9.6 La terminarea perioadei de desfășurare a campaniei, The Mansion Advertising asigura ștergerea sau
distrugerea tuturor datelor care pot fi șterse și a mediilor electronice (de ex. notebook-uri și laptop- uri,
hard discuri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, cartele de memorie etc.) după încheierea
serviciilor de prelucrare agreate prin contract/ pentru care a fost împuternicit.
9.7 ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau
organizație internațională.
Datele personale colectate în campanie se vor păstra până la 1 iulie 2023 după care vor fi distruse electronic
(ștergere date), dacă între timp dumneavoastră nu va veți da acordul expres prin intermediul unui formular
trimis de ECOTIC că datele dumneavoastră să fie reținute pentru viitoare comunicare legate de Școală
Ecoterrienilor (anunț privind lansarea proiectului, anunț privind posibilitatea înscrierii în concurs etc) și alte
proiecte de interes (împăduriri, Gala Premiilor pentru un Mediu Curat).

9.8 Dumneavoastră aveți dreptul de ne a solicită, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la
dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se
opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage
consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel
de caz nu veți mai putea participa la Proiect, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă
contactăm pentru realizarea activităților din cadrul proiectului. Vă puteți exercită oricare din aceste drepturi
contactând persoană responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro .
9.9 În cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este
respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
9.10 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor
dvs.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL
10.1 Regulamentul este întocmit și va fi adus la cunoștință elevilor și profesorilor, în mod gratuit, în cadrul
oricăreia dintre instituțiile de învățământ unde se desfășoară Campania. De asemenea, prezentul
Regulament este disponibil gratuit oricărei persoane interesate prin accesarea site-ului www.ecotic.ro.
10.2. Prezentul Regulament conține în total 19 (nouăsprezece) pagini, inclusiv Cuprinsul.

Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE Campanie (disponibil pe website-ul www.ecotic.ro la acest link)
„Școala Ecoterrienilor”
2021 - 2022
Nume instituție învățământ:
Adresa :
Oraș:
Reprezentantul legal:
Număr de telefon instituție:
Nume profesorul coordonator:
Adresa de e-mail prof. coordonator:
Număr de telefon prof .coordonator:
Număr total de elevi înscriși în școala (clasele 0 – VIII) la momentul înscrierii în campanie:
Școala deține deja recipiente de colectare DEEE și DBA:
DA
NU
Adresa de livrare este identica cu cea a instituției de învățământ.
Adresa de livrare este diferita de cea a instituției de învățământ.
Ați participat in edițiile anterioare ale proiectului „Scoala Ecoterrienilor”?
DA
NU
Prin prezenta confirmam înscrierea in Campania „Scoala Ecoterrienilor” si acceptarea deplina si
necondiționata a Regulamentului disponibil pe www.ecotic.ro.
Am fost informați despre modul de desfășurare al campaniei, procedura de colectare si regulamentul
campaniei si suntem de acord cu toate acestea. Confirmăm ca ni s-a adus la cunoștință și acceptăm
posibilitatea modificării, suspendării sau încetării Campaniei care ni se aplică, caz în care aceste sunt
postate pe www.ecotic.ro.
Confirm faptul ca reprezentantul legal al instituției de învățământ a desemnat profesorul coordonator
menționat in cadrul formularului.
•

Prin prezenta confirm că am citit Informarea cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter
personal și înțeleg ca prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, email si telefon) este
strict necesara pentru înscrierea si participarea la competiție, conform Regulamentului, care este
acordul părților (eu, pe de o parte, ECOTIC si ECOTIC BAT, pe de alta parte). Înțeleg

că, în cazul în care nu doresc ca ECOTIC sa îmi prelucreze datele cu caracter personal, pot sa nu
bifez acest câmp, iar acest formular nu va transmite datele mele către ASOCIATIA ECOTIC si
ECOTIC BAT și nu voi putea fi înscris în competiția Școala Ecoterrienilor, relația contractuala
dintre părți neputându-se încheia.
•

Confirm că în cazul în care proiectul înscris include imagini cu persoane (majore sau minore),
acestea si-au dat consimțământul expres, direct sau prin reprezentantul legal, pentru utilizarea
imaginilor de către Organizator, consimțământ care va fi pus la dispoziția ECOTIC odată cu
depunerea materialului. In cazul in care nu exista consimțământ, acest material nu poate fi depus
sau , daca este depus, va fi descalificat, iar ECOTIC îl va șterge.

•

Consimt pentru păstrarea datelor personale in baza de date a ASOCIATIEI ECOTIC pentru o
perioada de maxim 5 ani cu scopul de a primi materiale informative pe tema protecției mediului
si invitație de înscriere la ediția următoare a proiectului sau la alte proiecte pe tema protecției
mediului

NOTA DE INFORMARE
Cine suntem
Operatorii datelor cu caracter personal sunt Asociatia ECOTIC cu sediul in București, str. Turturelelor,
nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43,
adresa de e-mail office@ecotic.ro, ECOTIC BAT SRL cu sediul social si sediul de corespondenta: București,
Splaiul Unirii nr.86, etajul 4, Camera 6, Sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail
office@ecotic.ro.
Operatorii împuternicesc pe SC The Mansion Advertising SRL, cu punct de lucru si adresa de
corespondenta in Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, si sediul social in str. Calea
Mosilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului
J40/15281/09.09.2008,
cod
unic
de
inregistrare
RO24438297, adresa
de
email
contact@themansionadv.com pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, constând, după caz, în
nume, prenume, localitate, telefon, adresa, email, imagini statice si/sau dinamice, in vederea
implementarii proiectului conform prezentului regulament.
In calitate de imputernicit al Ecotic si ECOTIC BAT, The Mansion Advertising va administra aplicatii
mobile de pe care va colecta urmatoarele date cu caracter personal:
Nume, localitate, numar de telefon, adresa, email, imagini foto si video
Aceste date sunt colectate si procesate in scop de marketing si pentru informarea utilizatorilor, doar
conform scopurilor definite de catre Organizatori in calitate de operatori. The Mansion Advertising nu
colecteaza, pastreaza si nu prelucreaza in nicio alta modalitate datele obtinute in cadrul campaniei in
niciun alt scop decat cele fixate de catre Organizatori si explicate in cadrul prezentului Regulament.

In cadrul mecanismului de logare a utilizatorilor, acestia isi vor da acordul explicit pentru procesarea
datelor cu caracter personal, pentru fiecare din scopurile mentionate in regulament.

Datele cu caracter personal sunt stocate in format electronic, si vor fi trimise Organizatorului, fara a fi
pastrate in aplicatie sau in orice alta modalitate de către The Mansion Advertising dupa terminarea
perioadei de desfasurare a campaniei/proiectului, asa cum este mentionata in regulament.
Computerele pe care sunt stocate datele sunt protejate cu parola si cu sistem anti-virus. Prelucrarea
se efectueaza numai in cadrul UE/SEE. The Mansion Advertising poate subcontracta anumite activitati
tehnice legate de dezvoltarea aplicatiilor mobile utilizate in campanie, asigurandu-se de fiecare data
ca prelucrarile nu depasesc granitele UE/SEE, precum si ca toate standardele agreate cu operatorii
ECOTIC si ECOTIC BAT prin contract si principiile enuntate in prezentul Regulament se regasesc in
acordurile de subcontractare.
La terminarea perioadei de desfasurare a campaniei, The Mansion Advertising asigura stergerea sau
distrugerea tuturor datelor care pot fi sterse si a mediilor electronice (de ex. notebook-uri si laptopuri, hard discuri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, cartele de memorie etc.) dupa incheierea
serviciilor de prelucrare agreate prin contract/ pentru care a fost imputernicit.
Operatorii datelor cu caracter personal, in calitate de operatori asociati, colectează date atunci cand
completati formularul de inscriere in cadrul proiectului Scoala Ecoterrienilor, la primirea materialelor
ce dovedesc realizarea activitatilor proiectului (materiale foto/video, scanuri), la completarea
formularului de preluare DEEE si DBA.

Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
ASOCIATIA ECOTIC prelucrează datele dvs. oferite in cadrul inscrierii in si derularii proiectului Scoala
Ecoterrienilor pentru aducerea la indeplinire a prezentului Regulament.
In cazul profesorilor coordonatori prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email,
telefon, adresa de la care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau
video.
In cazul profesorilor participanti prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email,
telefon, adresa de la care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau
video.
In cazul elevilor prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email, telefon, adresa de la
care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau video.
Prelucram datele profesorilor coordonatori conform temeiului contractual (Regulamentul fiind
contractul dintre parti, acceptat prin inscrierea in campanie), conform interesului legitim pe care il
avem de a demonstra modul in care derulam campania si a dovedi colectarile de deseuri in campanie,
precum si conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de consimtamant pentru
utilizarea imaginilor statice si dinamice Anexa 3 la prezentul regulament in urmatoarele scopuri:
derularea proiectului, pastrarea comunicarii in cadrul proiectului, colectarea de DEEE si DBA conform
prezentului regulament, promovarea campaniei pe paginile de Facebook Ecoterrianul si Asociatia
ECOTIC, verificarea realizarii activitatilor stipulate in proiect.

Prelucram datele profesorilor participanti conform temeiului contractual (Regulamentul fiind
contractul dintre parti, acceptat prin inscrierea in campanie), conform interesului legitim pe care
il avem de a demonstra modul in care derulam campania si a dovedi colectarile de deseuri in
campanie, precum si conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de consimtamant
pentru utilizarea imaginilor statice si dinamice Anexa 3 la prezentul regulament in urmatoarele
scopuri: derularea proiectului, pastrarea comunicarii in cadrul proiectului, colectarea de DEEE si DBA
conform prezentului regulament, promovarea campaniei, verificarea realizarii activitatilor stipulate in
proiect.
Prelucram datele elevilor participanti conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de
consimtamant pentru utilizarea datelor personale, inclusiv a imaginilor statice si dinamice - anexa 4
la prezentul regulament, in urmatoarele scopuri: derularea proiectului, colectarea de DEEE si DBA
conform prezentului regulament, promovarea campaniei pe paginile de Facebook Ecoterrianul si
Asociatia ECOTIC, verificarea realizarii activitatilor stipulate in proiect.
Datele dvs. nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
Cui si unde transmitem datele dvs. cu caracter personal
Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către entități,
operatori autorizati pentru colectarea DEEE/DBA, The Mansion Advertising, agentie ce lucreaza pentru
ECOTIC in vederea bunei implementari a proiectului.
Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.
Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular
Păstrăm datele dvs. strict pentru o perioada de 5 ani de la data inceperii proiectului in vederea
implementarii acestuia, soluționării solicitării dvs. de colectare a DEEE si DBA conform OM 578/2006,
precum si in scopul dovedirii implementarii sale dupa finalizare acestuia.
Ce drepturi aveți
Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa
prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus
unei decizii automate.
De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Aceasta va duce
la excluderea dumnevoastra sau a materialelor pentru care va retrageti consimtamantul din cadrul
proiectului, nemaivand posibilitatea de a conta pentru punctaj.
În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa Operatorilor la urmatoarea adresa
dpo@ecotic.ro.
De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de
a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (www.dataprotection.ro).
Pentru mai multe detalii
Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a
subscrisei, afișată aici.

Anexa 2

Dimensiunile recipientelor de colectare sunt dupa cum urmeaza:
Recipient colectare DEEE-uri: 80 cm inaltime, 30x 30 cm baza Recipient
colectare lampi si neoane: 80 cm inaltime, 30x 30 cm baza
Recipient colectare baterii si acumulatori uzati: 60 cm inaltime, 23x23 cm baza

Anexa 3

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de date personale si
imagini – profesori si alți adulți participanți
Subsemnatul ................................................, profesor la Scoala ..............................................................,
din .......................................................

Sunt de acord cu utilizarea de către Asociația ECOTIC, cu sediul în București, str Turturelelor, nr. 48,
sector 3 și sediul de corespondență în Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Cod de înregistrare fiscală
RO18870966, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro și de către ECOTIC BAT,
cu sediul în București, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, înregistrată la ORC sub nr.
J40/584/2011, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro în calitate de Operatori
(denumite în mod colectiv „ECOTIC”) și de către S.C. THE MANSION ADVERTISING S.R.L., cu punct de
lucru și adresa de corespondență în Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, București, și sediul
social în str. Calea Moșilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, București, având număr de ordine în
Registrul Comerțului J40/15281/09.09.2008, cod unic de înregistrare RO24438297, adresa de email
contact@themansionadv.com în calitate de împuternicit a următoarelor date: imagini statice și
dinamice, voce, înregistrări video și/sau audio pentru a realiza și a dovedi realizarea activităților din
cadrul proiectului Școala Ecoterrienilor, ediția 2019-2021 și desfășurată conform Regulamentului
disponibil pe www.ecotic.ro.

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor pentru evaluarea activității de conștientizare cu
privire la protecția mediului și colectarea selectivă realizată de școală, pentru promovarea proiectului
Școala Ecoterrienilor, prin postări pe website-ul ecotic.ro, pe paginile de Facebook ale organizației unde
vor rămâne timp de 5 ani – Organizația ECOTIC și Ecoterrianul (Facebook decizând cum păstrează datele
postate, în calitate de operator independent) și în cadrul materialelor de prezentare a activității
Organizatorilor campaniei (de tip retrospectivă sau newsletter). După expirarea perioadei de 5 ani,
aceste postări vor fi arhivate, urmând a rămâne în posesia ECOTIC.

Datele nu sunt folosite pentru niciun fel de ofertă ulterioară, iar ECOTIC nu va transferă datele colectate
în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională din afară UE/SEE. Datele pot fi
transmise către parteneri contractuali ai ECOTIC care au legătură cu derularea campaniei (de pildă,
agenții de media și de organizare evenimente etc.). Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat
incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor. Datele vor fi păstrate vreme de 5 ani după
finalizarea proiectului.

Dumneavoastră aveți dreptul de ne a solicită, în ceea ce privește datele cu caracter personal menționate
mai sus, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul
de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a
retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment, caz în care
activitățile dovedite prin prelucrarea datelor respective, parte din Campanie, vor fi descalificate din
Campanie. Vă puteți exercită oricare din aceste drepturi contactând persoană responsabilă cu protecția
datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

În cazul în care retragerea consimțământului intervine după terminarea Campaniei, vom înceta de
îndată utilizarea publică/postarea datelor și vom șterge sau anonimiza datele, rămânând doar cele strict
necesare pentru dovedirea derulării activității, conform interesului nostru legitim.

Dată
Nume
Prenume
Localitate
Semnătura

