
Declaratie 
 
 
Subsemnata/ul  _________________________________________ cu domiciliul in loc. 
_________________ str. ______________________ nr. _____ jud. _______________ 
identificat prin CI seria ___, nr______________, emis in data de __________________ 
de SPCLEP _________________avand CNP _________________________________ 
declar urmatoarele: 
 

- Fotografiile transmise in cadrul proiectului_______________________________ 
organizat de Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare cu sediul în Satu 
Mare, str.Luko Bela, nr. 15, cod fiscal RO4960929, înfiintat in anul 1990, înregistrată la 
Judecătoria Satu Mare, prin Încheierea nr. 152/27.06.1990, dosar nr. 144/PJ/1990, in 
data de 17.10.2014 sunt efecuate in mod exclusiv de mine cu respectarea dreptului de 
autor. Am luat la cunostinta ca captarea imaginii (fotografierea) unei persoane ori 
utilizarea acestei imagini (inclusiv prin distribuiri pe site-urile de socializare) sunt 
interzise în absența consimțământului  scris prealabil al persoanei fotografiate, sau, în 
cazul minorilor, în absența consimțământului scris prealabil al reprezentanților legali si 
ma angajez ca informez in mod corect despre obiectul fotografierii si prin transmiterea 
fotografiilor asigur Asociatia Organizatia Caritas a Dieceze Satu Mare ca am acordul 
prealabil scris atat pentru mine cat si pentru Asociatie pentru fotografierea si utilizarea 
acestor fotografii conform continutului prezentei declaratii . 

- Ma angajez sa predau originalul acordului persoanelor fotografiate catre 
Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare   

- imi dau acceptul ca fotografiile transmise sa fie multiplicate si prezentate  
partenerilor din străinătate şi din ţară si sunt de acord ca sa fie  folosit in viitor ca un 
material informativ in ziare/site de socializare/reviste /televizor/ website/  evenimentele  
Asociatiei pentru a promova  si pentru a prezenta activităţile din cadrul organizaţiei.  

- acord drept de proprietate exclusiva, nelimitata, gratuita la  Asociația 
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare  asupra  fotografiilor transmise de mine in 
vederea folosirii acestora in scopul prevazut prin prezenta declaratie ; 

- renunt la orice pretentii  fata Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu 
Mare  legat de folosirea /publicarea  fotografiilor transmise de mine.  
Am luat la cunostinta ca  fotografiile transmise de mine vor fi utilizate cu 
respectarea ordinii publice si bunelor moravuri.  
Dau prezenta declaratie in doua exemplare, nesilita de nimeni azi data de 
____________ in localitate ______________________________. 
 
          
 

 
____________________________________ 

 
 
 


