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REGULAMENT OFICIAL AL SELECTIEI ȘI EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFIE 

”PEOPLE & PLANET 2022” 
 

 
SECŢIUNEA 1:  ORGANIZATORUL SELECȚIEI ȘI EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFIE 
Organizatorul Selecției și Expoziției de fotografie ”People & Planet 2022” este APDD Agenda 21, denumit 
în continuare ORGANIZATOR, acestea fiind desfășurate 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. Expoziția de fotografie 
organizată la finalul selecției va fi una itinerantă în instituțiile de învățământ partenere din București, 
Buzău și Ploiești în perioada aprilie - decembrie 2022.  
Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial 
(denumit în continuare Regulament oficial). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul 
Regulament oficial, sub condiția notificării prealabile modificării a coordonatorilor din fiecare echipă de 
proiect. 

 
SECȚIUNEA 2:  CALENDAR DE DESFĂȘURARE 

 
Perioada de transmitere a fotografiilor: 22 februarie 2022 – 20 martie 2022 
Selecția fotografiilor: 21 – 25 martie 2022 
Anunțarea rezultatelor: 26 martie – 2 aprilie 2022 

 
SECȚIUNEA 3:  ARIA DE DESFĂȘURARE 
 
Selecția de fotografie este organizată pe teritoriul României, exclusiv în unitățile de învățământ 
participante la proiectul People & Planet din orașele București, Ploiești și Buzău, în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament oficial. 

 
SECȚIUNEA 4: REGULAMENT 
 
Selecția 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 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 
sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 
a acestor date. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 
a prezentului Regulament. Informații cu privire la Formularul de înscriere se vor regăsi în Anexa 2. 
4.1. Regulamentul este intocmit si diseminat unităților de învățământ participante la proiect si este 
disponibil, în mod gratuit, printr-o solicitare la adresa de email: peopleplanet.romania@gmail.com  
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, selecția de fotografii poate fi mediatizata in scopul informarii 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe 
care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament oficial. 
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4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa 
Regulamentul oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau 
inceta/intrerupe/prelungi selecția și expoziția de fotografie, cu conditia 

instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. 
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament oficial vor fi comunicate prin 
intermediul coordonatorilor de proiect din unitățile de învățământ participante, cu cel putin 24 ore 
inainte ca acestea sa intre in vigoare. 
4.4. Selecția de fotografie va putea fi intreruptă/ suspendată de catre Organizator, oricand in timpul 
duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora. 
4.5. Organizatorul va asigura si va raspunde pentru contactarea si validarea expozanților, conform 
Regulamentului oficial, cat si pentru intreaga logistica necesara derularii Expoziției itinerante (e.g. 
organizare si participare la procesul de selecție). 
4.6. Membrii comisiei de evaluare a fotografiilor care vor fi expuse în cadrul expoziției itinerante sunt 
reprezentanți ai Asociației APDD Agenda 21 și colaboratori cu experiență în domeniul educației și artei.  
4.7. Membrii juriului precum si rudele până la gradul II ale acestora nu pot participa în cadrul acestei 
acțiuni. 
4.8 Fiecare participant are dreptul de a înscrie maxim 3 fotografii în expoziție. 

 
SECȚIUNEA 5:  TEMATICA EXPOZIȚIEI  
Motto: Dacă oamenii sunt conștienți de consecințele și amenințările pe care le aduc schimbările 
climatice, numai atunci vor realiza că luarea de măsuri privind schimbările climatice va contribui la o 
lume mai durabilă. 
 
Tema expoziției este ”SOLUȚIA TA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE DIN ROMÂNIA”. Ne dorim ca prin 
fotografiile tinerilor să fie promovate ideile și acțiunile lor concrete la problemele schimbărilor climatice 
cu care se confruntă atât ei, cât și familiile sau cei apropiați. Demersul fotografic trebuie să înceapă de 
la identificarea problemelor schimbărilor climatice în viața personală de zi cu zi,  pentru ca apoi să 
reflecteze asupra propriilor soluții, lucruri pe care fiecare dintre noi le poate face în viața de zi cu zi ca să 
contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, iar la final să prezinte soluțiile prin fotografii.  
 
CÂTEVA INFORMAȚII DESPRE SCHIMBĂRILE CLIMATICE:  
Schimbările climatice reprezintă o schimbare a vremii obișnuite pentru un anumit loc, dar se referă și la 
o schimbare pe termen lung a tiparelor climatice globale. 
Sensul urmărit prin expoziția de fotografie este cel global. Clima Pământului a trecut prin schimbări 
dintotdeauna. Au fost momente în care clima Pământului a fost mai caldă decât acum. Au fost momente 
când a fost mai rece. Aceste vremuri pot dura mii sau milioane de ani. Oamenii care studiază Pământul 
au observat că clima Pământului este din ce în ce mai caldă. Temperatura Pământului a crescut cu 
aproximativ 0,8 ° C în ultimii 100 de ani. Este posibil să nu pară prea mult. Dar mici schimbări ale 
temperaturii Pământului pot avea efecte uriașe. Unele efecte se văd deja. Încălzirea climei Pământului 
a făcut ca o anumită cantitate de zăpadă și de gheață să se topească. Încălzirea a determinat și creșterea 
nivelului oceanelor și a schimbat perioada în care cresc anumite plante. 
(https://www.youtube.com/watch?v=EtW2rrLHs08) 
 
Care este CAUZA schimbării climei Pământului?  
Multe lucruri pot provoca schimbarea naturală a climei. Distanța Pământului față de Soare se poate 
schimba. Soarele poate transmite mai multă sau mai puțină energie. Oceanele se pot schimba. Când un 
vulcan erupe, asta poate schimba clima. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că și oamenii 



                        

 
  

 

                                                                                                         

Co-funded by the European Union 

sunt un factor care poate schimba clima. Oamenii conduc mașini. Oamenii 
își încălzesc și își răcesc casele. Oamenii gătesc mâncare. Toate aceste 
lucruri au nevoie de energie. O modalitate prin care obținem energie este 

prin arderea cărbunelui, a petrolului și a gazelor. Arderea acestor combustibili elimină gaze în aer. Gazele 
determină încălzirea aerului. Acest lucru poate schimba clima unui loc. De asemenea, poate schimba 
clima Pământului.  
Principalele cauze ale schimbărilor climatice: 
1. Arderea combustibililor fosili, adică petrol, cărbune, gaze, folosite pentru încălzirea locuinței, 
circulația autovehiculelor, industrie, producerea de electricitate etc. 

 90% CO2 produs de oameni provine din arderea combustibililor fosili 

 Concentrația în atmosferă a crescut cu 40 - 50% de la începutul revoluției industriale (1760- 
1840) 

2. Defrișările pădurilor 
● Fenomen accelerat de activitățile umane începând cu anii 1960 
● În fiecare deceniu pierdem o suprafață de păduri de 5 până la 6 ori mai mare decât România 
● Agricultura este responsabilă pentru aproximativ 80% din pierderile totale de păduri 
● Infrastructura - 15%  
● Urbanizarea - 5%. 

3. Agricultura intensivă  

 Pe lângă impactul cauzat de defrișare, agricultura are un efect negativ asupra mediului atât prin 
plantarea de culturi agricole cât și prin ramura zootehnică- creșterea animalelor 

 Agricultura produce 1/3 din totalitatea emisiilor de metan cauzate de activitatea umană 

 Deși produs în cantități mai mici, metanul captează căldura cu o eficiență între 30-100 de ori 
față de CO2 

4. Alte surse: emisiile de metan  

 Gazele fluorurate – sunt gaze produse de om pentru a fi folosite în aplicații industriale variate. 
Printre gazele fluorurate se numără: HCF – utilizate ca agenți frigorifici, solvenți de curățare și 
agenți spumanți, precum cei folosiți la extinctoare, PFC –  utilizate la fabricarea 
semiconductorilor, ca solvenți de curățare și ca agenți spumanți, și Hexafluorurile de sulf –  
utilizate la întrerupătoarele de înaltă tensiune și la producția de magneziu  
!!! Gazele fluorurate au efect de încălzire de până la 23 000 ori mai mare decât CO2 !!! 

 Depozitele de deșeuri 

 Scurgerile de metan din procesele industriale  

 Gestionarea apelor uzate 
 
Care sunt CONSECINȚELE? 

 Oceanele s-au încălzit, cantitățile de zăpadă și gheață s-au diminuat și nivelul mării a crescut. 
Din 1901 până în 2010, nivelul mediu global al mării a crescut cu 19 cm pe măsură ce oceanele 
s-au extins din cauza încălzirii și a gheții topite. Întinderea gheții marine din Arctica s-a redus în 
fiecare deceniu succesiv din 1979, cu 1,07 milioane km² de pierderi de gheață per deceniu;  

 Având în vedere nivelul concentrațiilor actuale și al emisiilor continue de gaze cu efect de seră, 
este probabil ca până la sfârșitul acestui secol, creșterea temperaturii globale să depășească cu 
1,5° C temperatura din perioada 1850 până în 1900, conform tuturor scenariilor disponibile, cu 
excepția unuia. Oceanele lumii se vor încălzi și topirea gheții va continua. Creșterea medie a 
nivelului mării este prevăzută a fi între 24 - 30 cm până în 2065 și de 40 – 63 cm până în 2100. 
Majoritatea aspectelor schimbărilor climatice vor persista multe secole, chiar dacă emisiile vor 
fi oprite.  
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 Nivelul emisiilor globale de dioxid de carbon (CO2) a crescut cu 
aproape 50% din 1990. Emisiile au crescut mai rapid între 2000 și 2010 
decât în fiecare din cele trei decenii anterioare. Încă mai este posibil să 

limităm creșterea temperaturii medii globale la 2 grade Celsius peste nivelurile temperaturilor 
din perioada preindustrială, dacă adoptăm o gamă largă de măsuri tehnologice și schimbări de 
comportament. Schimbările instituționale și tehnologice majore vor oferi cea mai bună șansa ca 
încălzirea globală să nu depășească acest prag.  

 
Ce este posibil să se întâmple cu clima Pământului?  
Oamenii de știință cred că temperatura Pământului va continua să crească în următorii 100 de ani. Acest 
lucru ar provoca topirea unor cantități mari de zăpadă și de gheață. Nivelul oceanelor ar crește. Unele 
locuri s-ar încălzi. Alte locuri ar avea ierni mai reci, cu mai multă zăpadă. În unele locuri ar putea ploua 
mai mult. În alte locuri ar cădea ploi mai puține. În unele locuri ar putea apărea uragane mai puternice. 
Pentru a pune acest lucru în perspectivă, pentru fiecare 1 grad Celsius de creștere a temperaturii, 
randamentul producției de cereale scade cu aproximativ 5%. Porumbul, grâul și alte culturi majore au 
înregistrat reduceri semnificative ale randamentului de producție la nivel global de 40 de megatone pe 
an între 1981 și 2002, din cauza climei mai calde; În România, temperatura medie anuală a perioadei 
1981-2010 a înregistrat o creștere cu 0,5° C față de perioada climatică 1961-1992.  
 
SECȚIUNEA 6:  DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
6.1. In Selecția de fotografie se pot înscrie elevi și studenți din unitățile de învățământ participante la 
proiect din orașele București, Ploiești și Buzău, anume: Școala Superioară Comercială ”Nicolae 
Kretzulescu”, Colegiul Național ”Gheoghe Lazăr”, Colegiul Tehnic ”Media”, Colegiul Tehnologic 
”Viaceslav Harnaj”, Liceul teoretic bilingv Miguel de Cervantes, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” 
Bucuresti, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” 
Ploiești, Colegiul de Arte Plastice ”Carmen Sylva”, Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău, 
Colegiul Național ” Mihai Eminescu” Buzău, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare și Ingineria Mediului 
(Universitatea de Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti), Facultatea de Geografie 
(Universitatea din București) și Universitatea Tehnică de Construcții București.  Persoanele înscrise 
trebuie să aibă vârsta între 15 și 35 ani la data inscrierii si să accepte termenii si conditiile prezentului 
Regulament oficial.  
6.2. Inscrierea la Selecția de fotografie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca 
a prevederilor prezentului Regulament oficial. 
6.3. Nu au dreptul de a participa urmatoarele categorii de persoane: 

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 6.1;  
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai entitatilor afiliate Organizatorului; 
(iii) Angajati ai Entităților sau angajati ai oricaror alte entitati implicate in activitati legate de 
organizarea si desfasurarea Selecției și Expoziției; 
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor 
mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.  

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea la Selecție, 
precum si dreptul de a elimina din cadrul Selecției orice persoana din categoriile mentionate in art. 6.3.  
6.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Selecție ce se efectueaza prin 
incalcarea prezentului Regulament oficial. 
6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin descalificarea automata 
din Expoziție a persoanelor care incearca sa fraudeze. 
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6.7. Prin înscrierea la Selecția de fotografie participantii isi exprima acordul 
ca, in eventualitatea desemnarii lor drept expozanți, materialul fotografic 
inscris in acțiune sa fie prezentat in cadrul expozițiilor interante 

desfășurate pe teritoriul României și sa fie repostat si/sau distribuit pe canalele de comunicare ale 
proiectului People & Planet și ale partenerilor. 
6.8. Înscrierea la Selecția și Expoziția de fotografie presupune acceptarea prezentului Regulament oficial.  

 
SECȚIUNEA 7: CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 
7.1. Participantii trebuie sa trimita pe adresa de e-mail peopleplanet.romania@gmail.com fotografii 
conform tematicii stabilite la Secțiunea 5 din Regulamentul oficial. Fotografiile trebuie însoțite de un 
titlu și Formularul de înscriere completat și semnat (Anexa 2 din prezentul Regulament).  
7.2. Fiecare participant poate să trimită pe e-mail un număr maxim de 3 fotografii în format digital, cu 
următoarele caracteristici tehnice:  

 Dimensiunea minima a imaginii: 3.5 mb  
 Rezolutie: minim 4500px latura mare, latura mica va fi proportionala. 
 Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate 300dpi.  
 Formatul de fisier: .jpg. Fotografiile pot fi color sau alb negru  
 Formatul imaginii: dreptunghiular – landscape sau portrait (NU pătrat) 
 Se accepta prelucrarea pozelor la nivel de corectii de baza (brightness/contrast, levels, 

unsharp, crop etc.), atat timp cat aspectul nu se departeaza mult fata de fotografia originala.  
 Intervențiile creative asupra fotografiilor, de tip colaje sunt acceptate, atâta timp cât mesajul 

transmis respecta tematica expoziției și sunt de impact asupra privitorilor.  
 Fotografiile nu trebuie sa contina watermark-uri sau rame  

7.3. Drepturile de autor: Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, precum si 
drepturile de proprietate intelectuala si drepturile exclusive de orice alta natura recunoscute de lege. 
Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in Selecția de 
fotografie sau sa detina drepturile corespunzatoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este 
unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii 
materialelor in acesta 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 valida doar daca participantul a trimis fotografii care respecta conditiile 
mentionate la pct 7.2. și la pct. 7.3, a furnizat date de contact corecte si a completat Anexa 2 cu 
derogarile aferente tipului de fotografie / fotografii facute. 
7.7. Participanții la acțiune cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor 
trimise în expoziție. Expozanții vor fi alesi in functie de punctajul acumulat in urma deciziilor luate de 
comisia de evaluare. 
7.8. Nu vor fi acceptate fotografiile care:  

- Au influenta politica, sunt denigratoarea la adresa comunității sau a anumitor locuitori  
- Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator  
- Promoveaza orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun si alcool  
- Pot aduce prejudicii de orice fel cuiva  
- Nu apartin concurentului  
- Contin Publicitate 

 
 

mailto:peopleplanet.romania@gmail.com
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SECȚIUNEA 8: SELECȚIA DE FOTOGRAFII  
 
8.1.  În cadrul Selecției de fotografie, juriul va selecta un număr maxim de 

30 de fotografii care vor fi expuse în cadrul expoziției itinerante.  
8.2. Jurizarea se va realiza in perioada 21 – 25 martie 2022, 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  
- Creativitate 
- Originalitate 
- Mesajul vizual transmis privitorului.  

(ii) Juriul va selecta fotografiile pentru expoziție, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 
prin însumarea punctajelor individuale acordate de fiecare membru al comisiei.  
 
 

SECTIUNEA 9: LIMITAREA RASPUNDERII 
 

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Selecții, precum si a 
Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din 
Selecție si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul 
participant cu privire la aceasta decizie. 
9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Selecții de fotografie, 
decizia Organizatorului este definitiva. 
9.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
(i) Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea 
Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici 
un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la 
imposibilitatea identificarii persoanei selectate; 
(ii) Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor de internet, datorita aglomerarii pe 
perioadele de trafic intens; 
(iii) Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din 
participarea la Selectie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava 
sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 
 
SECTIUNEA 10: LITIGII 

 
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de 
desfasurarea Selecției și Expoziției de fotografie, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care 
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Selecției și Expoziției de fotografie ”PEOPLE & PLANET 2022” 
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 
 
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal  
In vederea desfasurarii Selecției și Expoziției de fotografie , datele cu caracter personal ale participantilor 
vor fi prelucrate de catre: 
APDD Agenda 21, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, cod fiscal nr 15412212, 
email peopleplanet.romania@gmail.com (denumita in continuare "Operatorul") 
Datele de contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la 
datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  
APDD Agenda 21, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, cod fiscal nr 15412212, 
email peopleplanet.romania@gmail.com 
 
 Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Selecției și Expoziției 
Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 
Pentru participanti: 
(i) Material foto inscris in Selecție 
(ii) Orice alte date rezultate din inscrierea in Selectie; 
Pentru persoanele selectate: 
(i) Nume; 
(ii) Prenume; 
(iii) Oraș de reședință; 
(iv) Unitate de învățământ; 
(v) Adresa E-mail; 
(vi) Număr de telefon 
 
 Scopurile prelucrarii 
Datele cu caracter personal ale participantilor la Selecție vor fi prelucrate in vederea: 
i) Organizarea si desfasurarea Selecției și Expoziției 
ii) Desemnarea si validarea participanților la Expoziția itinerantă 
iii) Rapoartele narative ale proiectului People & Planet din perioada 02.2022 – 12.2024 
 
Temeiurile juridice ale prelucrarii 
Datele vor fi prelucrate in temeiul organizării expoziției ”PEOPLE & PLANET 2022” 
 
 Destinatarii datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa 
respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  
 
 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate până la 31 decembrie 
2024. 
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La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, 
Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si 

stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 
 
 Drepturile persoanelor vizate 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu 
privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor 
legale aplicabile: 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand 
prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate 
pe baza consimtamantului inainte 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 stergerea datelor cu caracter personal  
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; 
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal. 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la 
adresa Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail 
peopleplanet.romania@gmail.com 
 
 Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor 
Intrucat la Selecția și Expoziție foto pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 15 ani la 
data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 15 
ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand 
persoanelor cu varsta mai mica de 15 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de 
prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al 
autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu 
varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de 
prelucrare si stocare.  
 
 Securitatea datelor cu caracter personal 
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Selecție 
și Expoziție. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului 
adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, 
modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, 
stocate sau prelucrate. 
 
 Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Operatorul are dreptul de a modifica prezentele Anexe la Regulament oricand pe durata desfasurarii 
Selecției și Expoziției, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si 
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile  
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persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinta 
Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu 
privire la Regulament.   

 
 Alte prevederi  
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor 
terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele 
lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii 
Concursului si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, 
Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. 
Datele personale ale participantilor la Selecție și Expoziția foto vor fi prelucrate in conformitate cu 
legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate 
cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
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ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Selecției și Expoziției de fotografie ”PEOPLE & PLANET 2022” 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

 
Nume și prenume: 

Număr de fotografii înscrise:  

Oraş:      

Telefon / Mobil:  

E-mail: 

Unitate de învăţământ și an de studiu / clasă:   

 
 
DECLARAŢIE DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII PENTRU FOLOSIREA MATERIALELOR FOTOGRAFICE 
ÎNSCRISE PENTRU EXPOZIȚIA “PEOPLE & PLANET 2022” ORGANIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI “People 
& Planet – A Common Destiny“, cod proiect CSO-LA/2019/416-705. 
 
 
Acest comunicat este format din patru secţiuni: A, B, C, D şi conţine: 
A. Permisiunea de a folosi fotografiile făcute de persoane minore și înscrise pentru expoziție  
B. Permisiunea de a folosi fotografiile făcute de persoane majore și înscrise pentru expoziție  
C. Permisiunea de a folosi imaginile înfăţişând minori înscrise pentru expoziție 
D. Permisiunea de a folosi imaginile înfăţişând adulţi înscrise pentru expoziție 
 
 
 
Derogarea, secţiunea A sau B, după caz, este esenţială pentru participarea la selecție și expoziție. Fără a 
trimite derogarea completată și semnată, fotografiilor nu vor fi înscrise. 
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A) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIEI / FOTOGRAFIILOR FĂCUTE DE 

PERSOANE MINORE ȘI CARE NU CONŢIN PERSOANE RECONOSCIBILE 
 
 
Subsemnatul, __________________________________________, posesor BI /CI Seria ____ Nr 
______________, născut la data _____________, domiciliat în ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
sunt reprezentantul legal al minorului _____________________________________________  elev al 
Colegiului / Liceului _________________________________________________________ clasa _____ 
care participă la expoziția “People & Planet 2022” 
 
Prin prezenta autorizez reproducerea materialelor înscrise pentru expoziție 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-ului http://agenda21.org.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 pentru expoziție în arhiva APDD – Agenda 21.  
 
 
 
 
 
Locul şi data__________________________ 
Semnătură____________________________ 
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B) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIEI / FOTOGRAFIILOR FĂCUTE DE 
PERSOANE MAJORE ȘI CARE NU CONŢIN PERSOANE RECONOSCIBILE 

 
 
Subsemnatul, __________________________________________, posesor BI /CI Seria ____ Nr 
______________, născut la data _____________, domiciliat în ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
student al _________________________________________________________ anul de studii _____ 
care participă la expoziția “People & Planet 2022” 
 
Prin prezenta autorizez reproducerea materialelor înscrise pentru expoziție 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-ului http://agenda21.org.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 pentru expoziție în arhiva APDD – Agenda 21.  
 
 
 
 
 
Locul şi data__________________________ 
Semnătură____________________________ 
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C) DEROGARE PENTRU UTILIZAREA IMAGINILOR ÎNFĂŢIŞÂND 
MINORI ÎNSCRISE PENTRU EXPOZIȚIE 

 
 
Subsemnatul, __________________________________________, posesor BI /CI Seria ____ Nr 
______________, născut la data _____________, domiciliat în ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
În calitate de reprezentant legal al minorului ________________________________________  elev al 
Școlii / Colegiului / Liceului _________________________________________________________ clasa 
_____ , exercitând autoritatea părintească asupra apariţiei imaginii copilului meu în fotografia / 
fotografiile înscrise pentru expoziția “People & Planet 2022”, prin prezenta autorizez irevocabil şi 
necondiţionat organizaţiile care sponsorizează acțiunea: 
- 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 expoziția 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 expoziția 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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D) 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 
expoziția “People & Planet 2022” 
autorizez 
Organizaţiile care sponsorizează expoziția: 
- 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 expoziția 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 expoziția 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 ___________________________ 
 
 


