ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
DIN ALBA IULIA

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FOTOGRAFII ȘI NORME PRIVIND
RESPECTAREA GDPR
UAB 30 în amintiri studențești

Art. I. Participanții care se înscriu în concurs și transmit fotografii cu amintiri din anii
studenției la UAB sunt rugați să respecte următoarele aspecte:
a. Vor fi înscrise în concurs doar fotografiile trimise pe adresa de email
(concursfoto30@uab.ro) și însoțite de informațiile precizate în anunț:
NUMELE ȘI PRENUMELE
FOST STUDENT (anul absolvirii) / STUDENT (anul de studii........)
SPECIALIZAREA ................................
FACULTATEA.....................................
Câteva detalii despre amintirea din fotografia trimisă
DATE DE CONTACT (telefon, email)

! Nu se vor lua în considerare fotografiile trimise pe alte adrese ale UAB sau pe
paginile de social media (nici în mesagerie, nici în comentariile postărilor
existente).
b. Fotografiile trimise trebuie să fie proprietate personală și, prin expedierea lor,
participanții la concurs își dau acordul de folosire publică a fotografiei (în
variantă tipărită sau electronică, pe site-ul oficial al UAB și în toate paginile de
social media ale UAB, precum și, eventual, în presă).
c. Fotografiile trebuie să fie reprezentative pentru statutul de student al UAB, să
surprindă ipostaze frumoase ale vieții universitare, locuri speciale, evenimente,
aspecte care definesc tradiția învățământului albaiulian.
d. Fotografiile NU vor include (nici în prim-plan, nici în background) reclame la
produse, instituții etc.
e. Fotografiile NU trebuie să includă minori, decât dacă sunt propriii copii ai
participanților la concurs și, în calitate de părinți, vă dați acordul scris că
permiteți postarea publică a imaginii minorului în locurile menționate la punctul
b. (Se va preciza explicit acest acord în textul emailului de expediere a fotografiei,
sub forma:

„Subsemnata/ Subsemnatul................, în calitate de părinte (mamă / tată) al minorului
.........(nume și prenume).................. , care apare în fotografia înscrisă la concurs,
consimt în mod expres şi neechivoc ca imaginea sa să fie prelucrată, în conformitate cu
legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de
învățământ Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și sunt de acord cu
folosirea publică liberă a imaginii acestuia pe site-ul și în paginile de social media ale
UAB, în presă, precum și în alte materiale de prezentare a imaginii UAB, în scopuri
necomerciale.”)
f. Fotografiile pot surprinde imagini din campusul universitar sau din afara lui, din
oraș, din țară sau din străinătate, în funcție de momentul / evenimentul
reprezentativ pentru viața de student.
g. Fotografiile vor avea un conținut decent.
h. Dacă în fotografii apar și alte persoane (actuali sau foști colegi / prieteni /
colaboratori), persoana care înscrie fotografia în concurs le va cere, în prealabil,
acordul de difuzare publică a imaginii. Prin trimiterea fotografiei, expeditorul
participant la concurs își asumă întreaga responsabilitate privind dreptul de
folosire liberă a imaginii tuturor persoanelor care apar în fotografie, inclusiv
imaginea personală (în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE)
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal), în scop necomercial. IMPORTANT! Universitatea,
ca organizatoare a concursului, este exonerată de răspunderea privind
eventualele litigii în acest sens, întreaga responsabilitate fiind a participantului la
concurs!

Art. II. Fotografiile care nu respectă toate cerințele menționate în art. I nu vor intra în
concurs.
Art. III. Desemnarea câștigătorilor se face prin tragere la sorți și aceștia vor fi anunțați
pe adresa de email de la care au expediat fotografia sau prin telefon.
Art. IV. Persoanele desemnate CÂȘTIGĂTOARE vor primi premiile fie personal, fie prin
servicii poștale, lista câștigătorilor fiind anunțată pe site-ul UAB și pe paginile de social
media ale Universității.
Art. V. Prin expedierea unei fotografii pe adresa concursului, participantul la concurs își
asumă toate responsabilitățile privitoare la dreptul de folosire a imaginii personale și a
celorlalte persoane surprinse în fotografie, care decurs din legea GDPR.

