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Vă transmitem, anexată, adresa MEC nr. 42/BAS/22.03.2021 referitoare la 
obligativitatea respectării drepturilor copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii 

sale intime, private şi familiale în acord cu prevederile legale: Legea 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea dreptw-ilor copilului, republicată; Codul civil; Regulamentul UE nr. 
2016/679. 

Vă rugăm să luaţi toate măsurile care se impun pentru respectarea prevederilor legale 
privitoare la protejarea imaginii publice a copiilor, aşa cum rezultă din adresa anexată. 
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Având in·vedere prevederile: 
~ art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, confonn cru-ora "(1) Copilul are dreptul/a protejarea imaginii sale publice 
si a vietii sak itttinre, private si familiale. · 

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul 
acestuia la viaţă intimă, privată şi familială." 
~ art. 73 din Codul Civil intitulat ,,Dreptul/a propria imagine" conform căruia "(1) _Orice 
persoană are dreptul/a propria imagine. 
(2)..În- exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice 
reproducerea, în orice mod, a fnjăJişlirii sale fizice ori a vocii sale sau, după cea, utili~area unei 
asemenea reproduceri. ( .. .)" 
);.> • art.6 alin. (1) lit.a) din Regulamentului (UE) nr. 2016/679 care prevăd faptul că prelucrarea 
este legal! dacă persoana vizată şi-a ·dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru. unul sau mai multe scopuri specifice, 

.Folosirea imaginii copiilor/elevilor în scopul prezentării diferitelor activităţi la care aceştia 
participă necesită luarea unor măsuri care garantează protejarea vieţii intime, private a acestora. 

· Astfel, în ipoteza în care pe paginile proprii de internet ale unităţilor de învăţământ, 
. inspectoratelor şcolare/inspectoratului şcolar al municipiuluţ Bucureşti apar imagini ale 
copiilor/elevilor vă rugăm să vă asiguraţi că există consimţământul plirinţilor/reprezentanţilor legali 
pentru această prelucrare, respectiv că aceştia sunt informaţi cu privire la faptul că au dreptul de 
a-şi retrage în orice moment consimţământul. 

Totodată, menţionăm că prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor direcţi şi 
indirecţi ai educaţiei, în calitate de persoane vizate, presupune informarea acestora confonn 
Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecfia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter- personal şi privind libera circulafie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE. 
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