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FORMULAR si ACORD DE PARTICIPARE  
 
Despre concurs 
 
Bebras este un concurs internațional (www.bebras.org), organizat în 41 de țări, ce isi propune sa introduca elevii de toate 
varstele in domeniul gandirii logice si sa ii atraga spre domeniul informatic. 
Competitia se desfasoara exclusiv online (www.bebras.ro) in cadrul fiecarei unitati scolare, sub supravegherea unui 
profesor, conform unui orar flexibil. Competiția dureaza 45 de minute si cuprinde 15 intrebari, axate pe gandirea logica si 
computerizata. 
 
Conditii de participare 
 
Participarea la concursul Bebras este voluntara si gratuita. Profesorul este persoana care inscrie elevii in platforma 
online de concurs. 
 
Daca sunteti de acord cu participarea la concurs a copilului dvs, va puteti exprima consimtamantul prin completarea, 
semnarea si returnarea catre profesor a prezentului formular. 
In lipsa consimtamantului dvs in calitate de parinte, copilul dvs nu va putea participa la concurs.  
In cazul in care va exprimati consimtamantul de participare a copilului dvs, profesorul din unitatea scolara il va inregistra 
in competitie, prin completarea in platforma online de concurs a urmatoarelor date: nume, prenume si clasa.  
 
  
Colectarea si utilizarea datelor personale  
 
Concursul Bebras este organizat de ECDL ROMANIA - operatorul standardului international ECDL pentru certificarea 
competentelor digitale in Romania.  
ECDL ROMANIA este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numerele de 
înregistrare: 8607, 27033 si 37809 . 
 
Persoanelor care se inscriu in acest concurs le sunt garantate drepturile potrivit Legii 677/2001. 
 
Scopul principal pentru care ECDL ROMANIA colectează datele cu caracter personal mentionate mai sus il constituie 
inscrierea elevilor in concursul Bebras si anuntarea clasamentului general pe website-ul concursului www.bebras.ro.  
 
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, 
de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si justiției. 
Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt postate pe website-ul concursului:  www.bebras.ro  
Platforma de concurs este administrata de catre Eljakim Information Technology bv din Olanda - furnizor de software 
pentru concursuri similare in mai multe tari. Datele personale ale copilului dvs, mentionate mai sus, vor fi stocate in 
platforma de concurs numai pe durata concursului Bebras. 
 
Alte informatii 
In cazul in care doriti mai multe informatii despre concurs, puteti contacta profesorul din unitatea scolara la care s-a inscris 
copilul dvs sau puteti vizita website-ul concursului la adresa www.bebras.ro . 
 
Consimtamantul parintelui 
 
Prin semnarea acestui formular, dvs in calitate de parinte: 
• Confirmati ca ati citit si inteles informatiile furnizate privind concursul Bebras  
• Sunteti de acord cu inscrierea si participarea copilului dvs la concursul Bebras  
• Sunteti de acord cu colectarea si prelucrarea datelor personale ale copilului dvs, mentionate mai sus 
 

Numele si prenumele copilului  

Numele si prenumele parintelui  

Semnatura parintelui  

Numele si prenumele profesorului 
si Denumirea unitatii scolare 
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