Rundă publică de selecție școli
#ȘcoalaDinValiză. Pregătește-te pentru viitor!
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I.

Organizatorii

Fundația Vodafone România
Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă
şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei peste 20 de ani de
activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.168 de programe derulate de 745 de ONG-uri din
întreaga țară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 3 milioane de
beneficiari - copii, tineri, vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent,
Fundaţia Vodafone România a investit 31 de milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile
non-profit

partenere.

Mai

multe

detalii

www.fundatia-vodafone.ro,

despre

programele

fundaţiei

sunt

disponibile

http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro/

pe
și

www.facebook.com/fundatiavodafone.

Fundația World Vision România
World Vision România este o organizaţie care desfaşoară programe de educaţie, intervenţie umanitară de
urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se
concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii.
World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în
comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe pe termen lung, cu focus pe educaţie,
reducerea abandonului şcolar şi protecţia copilului. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt
disponibile pe https://worldvision.ro/

II.

Proiectul Școala din valiză

Şcoala din Valiză înseamnă o abordare de tip 360 de grade a educaţiei digitale. Proiectul susţine profesorii și
elevii din mediul rural să-şi dezvolte abilităţile digitale prin acces gratuit la platforma de e-learning
www.scoaladinvaliza.ro, la o valiză tehnologică dotată cu tablete și laptop și la internet, dar și prin formarea
profesională continuă a cadrelor didactice. Îi ajutăm pe profesori să fie mai încrezători în forțele proprii, să
creeze și să susțină lecții digitale interactive, iar astfel, împreună cu aceștia, îi sprijinim pe elevi să fie
pregătiți pentru o piață a muncii dominată tot mai mult de tehnologie. În acest fel, profesorii transformă
școala, iar elevii învață cu mai multă plăcere și se dezvoltă pentru a face față într-o lume a viitorului. Școala
din Valiză înseamnă învățământ digital accesibil și de calitate.
Tehnologia din Școala din valiză a început să fie utilizată în opt școli în aprilie 2019. În acest moment,
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proiectul se desfășoara în 22 de școli și centre Școală după Școală din zonele rurale, având peste 11.000 de
beneficiari direcți și indirecți.

III.

Scopul rundei publice

Prezentul ghid a fost elaborat pentru unităţile şcolare de stat din mediul rural care doresc să obțină
investiția necesară dezvoltarii abilităților digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor. Ne dorim să selectăm
35 de școli din mediul rural care să fie sprijinite în perioada anului școlar 2020-2021 și preliminar începerii
acestuia, prin:
o

promovarea educației digitale în scoli din mediul rural unde nivelul de digitalizare este mai scazut

o

dotarea școlilor cu o valiză tehnologică (30 tablete, 1 laptop) și conexiune la internet

o

oferirea accesului la platforma de e-learning www.scoaladinvaliza.ro (instrument digital personalizat în
funcţie de nevoile profesorilor)

o

încurajarea utilizării la clasă și acasă a metodelor de lucru într-un mod interactiv prin formarea continuă a
cadrelor didactice.

IV.

Aderarea la proiect

Unităţile şcolare din proiectul Școala din valiză beneficiază de servicii integrate care au ca scop dezvoltarea
durabilă a digitalizării educației din zona rurală și îmbunătățirea abilităților digitale ale cadrelor didactice și
elevilor din cadrul proiectului.

a. Sprijin oferit școlilor
o

Dotarea fiecărei unităţi şcolare cu o valiză tehnologică (30 tablete, 1 laptop) necesară derularii lecțiilor
interactive în clasă;

o

Accesul la platforma de e-learning, www.scoaladinvaliza.ro, creată și îmbunătățită continuu în funcție de
cerințele profesorilor;

o

Selectarea cadrelor didactice în vederea stabilirii rețelei de profesori;

o

Formarea cadrelor didactice şi mentorat (online, face to face) pe toate perioada de implementare a
proiectului;

o

Asistență permanentă (echipe dedicate) în elaborarea continututului digital și suport tehnic pentru valiză;

o

Schimb de experiență pentru cadrele didactice în contextul extinderii rețelei de cadre didactice din proiect;

o

Accesul cadrelor didactice și elevilor la beneficiile diferitelor parteneriate pe proiect: cursuri de programare
gratuite, conținut educațional digital gratuit, internet gratuit, formări pentru dezvoltarea diferitelor abilități
digitale/pedagogice gratuite, concursuri etc.
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b. Durata de implementare a proiectului
Durata maximă de implementare a unui proiect este de 12 de luni (septembrie-august).
Perioada de implementare a proiectului se poate prelungi peste durata de 12 luni în baza unei justificări a
beneficiarilor corelată cu rezultatele din procesul de implementare.

c. Indicatorii urmăriți
Investiția realizată în școli prin proiectul Școala din valiză are în centru atât elevii, cât și cadrele didactice pe
care le sprijinim punându-le la dispoziție servicii integrate.
Pentru ca proiectul să aibă un impact real, solicitantul are obligația de a conntribui la atingerea indicatorilor
(cantitativi și calitativi).
Cu titlu de exemplu:
o Număr de profesori și elevi care și-au îmbunătăți competențele digitale;
o

Număr de profesori care vor utiliza platforma și echipamentele digitale în procesul de predare;

o

Număr de lecții create și predate elevilor;

o

Numărul de profesori care și-au îmbunătățit stilul de predare (metode, planificare a lecțiilor, accesul la
informație etc.);

o

Numărul de profesori care s-au dezvoltat profesional (creșterea motivației, a plăcerii în predare etc.);

o

Numărul elevilor care învață mai bine (rezultate și prezență școlară, motivație, accesul la informații etc.);

o

Numărul de profesori și elevi care au o mai mare încredere în sine.

Solicitantul va justifica în formularul de aplicaţie modalitatea de atingere a indicatorilor prin activitățile
proiectului.
Solicitantul poate introduce indicatori suplimentari, ușor măsurabili, care să contribuie la monitorizarea
proiectului și care justifică valoarea adaugată acestuia.
Solicitantul va pune la dispoziția organizatorilor prezentei runde publice de selecție a școlilor orice
informație și documentele solicitate, care au legătură cu proiectul.

V.

Formularul de aplicaţie

Formularul de aplicaţie se va completa online pe platforma www.scoaladinvaliza.ro.
Termenul limită pentru completarea online a aplicaţiilor este 28 iunie, ora 23.59

Transmiterea Aplicației reprezintă un angajament oficial al solicitantului, conform căruia toate detaliile
proiectului sunt corecte și reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanțarea se acordă,
solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condițiile descrise în Aplicație și în concordanță cu
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condițiile stabilite în Acordul de parteneriat care se va încheia între Fundația World Vision România,
Fundația Vodafone România și solicitant.

VI.

Calendarul

o

Perioada de depunere a cererilor: 08 iunie – 28 iunie 2020, ora 23.59

o

Perioada de evaluare a cererilor depuse: 29 iunie – 13 iulie 2020

o

Publicarea listei scurte de proiecte : 14 iulie 2020

o

Vizite/ video-conferințe și evaluarea școlilor în teren: 14 iulie – 22 iulie 2020

o

Publicarea listei de proiecte câștigătoare - 24 iulie 2020

o

Semnarea acordurilor de parteneriat: 24 iulie – 30 iulie 2020

o

Dotarea unităților de învățământ: 01 august - 20 septembrie 2020

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului rundei de finanţare, precum și încetarea
sau suspendarea acesteia, prin înștiinţare făcută pe site-ul www.scoaladinvaliza.ro.

VII.

Criterii de eligibilitate

Aplicanții eligibili sunt unități de învatământ preuniversitar de stat cu personalitate juridica (PJ) din mediul
rural cu următoarele criterii definitorii:
o

act de infiintare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după
caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în
vigoare;

o

dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu,
dotari corespunzatoare, adresa);

o

cod de identitate fiscală (CIF).

a. Eligibilitatea solicitantului
Pot beneficia de proiect solicitanții specificați mai sus care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de
eligibilitate:
o

Solicitantul se încadrează în categoriile de solicitanți eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în prezentul Ghid;

o

Solicitantul nu beneficiază de sprijin financiar sau nu derulează proiecte finanțate sau în evaluare în prezent,
partial sau în totalitate, din alte surse publice sau private de digitalizare în educație, pentru aceleași
activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Aplicației;

o

Solicitantul este direct responsabil de îndeplinirea activităților proiectului, este responsabil pentru
asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
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o

Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior,
datorită nerespectării obligațiilor contractuale;

o

Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr.161
din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice,
a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției);

o

Solicitantul va prezenta ce tipuri de abilități digitale dețin cadre didactice din echipa de implementare (ex.
utilizare PC, accesare platforme digitale etc.);

o

Solicitantul va prezenta adresa unității de învațământ/ structură din zona rurală în care se va desfășura
proiectul (Judet, sat/comună, stradă);

o

Solicitantul va prezenta structura de personal (nr. cadre didactice alocate, materia predată,
titular/suplinitor);

o

Solicitantul va asigura această echipa permanet și va justifica nivelul de implicare a fiecărui cadru didactic în
activitatile proiectului;

o

Solicitantul va justifica dacă toate cadrele didactice implicate dețin disponibilitatea pentru plecări necesare
formării, organizate în cadrul proiectului (asigurarea de către instituția de învățământ a participării cadrelor
didactice în timpul orelor de lucru la traininguri şi workshopuri derulate atât în timpul săptămânii, cât şi în
weekenduri );

o

Solicitantul va prezenta dacă unitatea de învățământ a mai desfășurat proiecte pe educație digitală (se va
prezenta pe scurt care sunt proiectele care au avut componenta de digitalizare, scopul proiectelor, stadiul
de implementare, rezultatele atinse etc.);

o

Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială / Primarie, de sprijin al
proiectului în perioada de sustenablitate (dacă este cazul).

b. Eligibilitatea aplicației
Criterii de eligibilitate a aplicației:
o

Aplicația este fezabilă, iar rezultatele implementarii acesteia sunt sustenabile, în conformitate cu datele și
informatiile furnizate;

o

Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate și confidentialitate a informațiilor și de
prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(„Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „GDPR”), Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere
în aplicare a GDPR și conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile și completarile
ulterioare;
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o

Infrastructurile pe care se vor desfășura activitățile proiectului îndeplinec cumulativ următoarele condiții la
data depunerii aplicației:
o

sunt disponibile pentru investiții, sunt libere de orice sarcini, în sensul ca nu sunt afectate de limitări
legale;

o

o

nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

o

nu fac obiectul unor renovari și amenajari de construcții;

Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele
domenii: promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia
informației.

VIII.

Angajamente și beneficii

a. Angajamentele solicitantului
Conditii generale referitoare la angajamentele solicitantului:
Reprezentantul legal al solicitantului se angajează:
o

să asigure conditiile de desfasurare optimă a activităților proiectului și să acorde sprijin echipei de
implementare în luarea deciziilor legate de proiect;

o

să asigure 1-2 clase de desfășurare a activităților din proiect (predarea orelor cu ajutorul instrumentelor
digitale), unde vor fi depozitate echipamentele digitale asigurate prin proiect. Se va indica pe un plan sau pe
schita unității de învatamant amplasarea acestor locații;

o

să asigure echipa de implementare alcătuită din cel puțin 3 cadre didactice;

o

să asigure numirea unui coordonator - cadru didactic din echipa de implementare care va ține legătura cu
responabilii de monitorizare a proiectului și va comunica cu managementul școlar și echipa de proiect;

o

să asigure procesului de crearea a bazei de date pentru generarea de useri şi parole pentru utilizatori
(profesori, elevi ) și comunicare cu echipa de proiect;

o

să asigure contribuția proprie din costurile aferente proiectului care îi revin – electricitate, mentenanța
echipamentelor;

o

să asigure folosirea echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect;

o

să asigure suport în monitorizarea activității proiectului;

o

să asigure capacitatea operatională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane
suficiente și resurse materiale necesare);

o

să asigure suportul necesar pentru respectarea normelor GDPR în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal ale membrilor grupului țintă (profesori și elevi) incluși în proiect, inclusiv în vederea obținerii
consimțământului acestora, dacă este necesar potrivit legii;

o

să asigure o modalitate de comunicare permanentă cu echipa de management și suportul tehnic;

o

să asigure acces pentru instalatiile tehnice aferente derulării activitătilor;
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o

să asigure disponibilitatea managementului școlar și a profesorilor pentru monitorizările realizate de echipa
de proiect, vizitelor finanțatorului și organizarea evenimentelor aferente;

o

să mentină continuarea activității proiectului pentru minimum un an dupa terminarea perioadei de
implementare.

Nota: Managementul proiectului își rezervă dreptul de a evalua parteneriatul cu instituția de învățământ și
retragerea investiției în contextul nerespectării angajamentului prin acordul de parteneriat.

b. Angajamentele cadrului didactic
o

Integrarea instrumentelor digitale de lucru în timpul orelor prevăzute în contractul individual de muncă
semnat cu unitățile de învațământ;

o

Contribuirea cadrelor didactice din echipele de implementare la nivelul instituțiilor de învățământ la
atingerea rezultatelor calitative și cantitative ale proiectului;

o

Pregătirea și predarea a minimum 2 lecții pe săptămână per cadru didactic pe toată perioada de
implementare a proiectului;

o

Disponibilitatea participării la formări și traininguri;

o

Participarea dupa caz la crearea și dezvoltarea centrelor regionele de extindere a proiectului și oferirea de
suport pentu școlile noi intrate în proiect sau cele care au nevoie de susținere suplimentară;

o

Participarea și asumarea rolului de membru activ în rețeaua de cadre didactice din proiectul Școala din
Valiză;

o

Contribuirea activă la conținutul digital al platformei (banca de întrebari, prezentări, exerciții, propuneri de
lectii etc.) și promovarea acesteia în exteriorul proiectului;

o

Participarea activă la evaluarea impactului proiectului prin oferirea informatiilor reale care vor fi colectate
de către echipa de implementare și monitorizare;

o

Asumarea costurilor aferente neparticiparii la evenimentele organizate în proiect și confirmate de către
participant în timpul prevazut de conditiile generale ale evenimnetului (anularea unui eveniment cu
maximimum 3 zile înainte, excepții fac cazurile de forța majoră);

o

Participarea la acțiuni de promovare a proiectului și a instrumentelor de lucru folosite în cadrul proiectului.

c. Beneficii
o

Apartenența la reteaua natională Școala din valiză, comunitate inovatoare, asigurată prin proiect;

o

Acces gratuit la conținut digital și instrumente interactive de predare digitală formală și non-formală;

o

Asigurarea accesului gratuit la o platforma de e-learning, www.scoaladinvaliza.ro, pe toată perioada
proiectului și pe perioada de sustenabilitate;

o

Oferirea de suport tehnic și asistență în crearea de lecții, conținut și predare pe toată perioada proiectului;

o

Asigurarea infrastructurii digitale (laptop, tablete, internet) la nivel de fiecare unitate de învațământ;
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Oportunitatea de participare la trainguri specifice utilizării instrumentelor digitale, cât și celor destinate

o

dezvoltării personale, ateliere cu angajații Vodafone sau parteneri ai proiectului în dezvoltare abilităților
digitale, integrarea metodelor non-formale în predare, soft skils, design thinking etc.) .
o

Posibiltatea participării la concursurile oganizate în cadrului proiectului;

o

Validarea activității în cadrului proiectului prin adeverințe, diplome, recomandari;

o

Promovarea implicarii individuale sau la nivel de grup pe toate canalele disponibile si accesibile, online sau
print (social media, TV/radio, site-uri parteneri, presă scrisă etc);

Note: În situația închiderii instituțiilor de învățământ din cauza pandemiei de COVID-19, organizatorii și partenerii
vor depune toate eforturile necesare pentru ca educația să continue de la distanță, oferind atât acces la
platforma de e-learning www.scoaladinvaliza.ro, cât si identificarea de soluții pentru accesul beneficiarilor la
dispozitive de acasă.

IX.

Evaluarea și selecția câștigătorilor

Evaluarea și selecţia aplicaţiilor va fi facută de către o echipă formată din membrii echipei organizatorilor și
partenerilor, pe baza formularelor de aplicaţie completate pe platforma www.scoaladinvaliza.ro.

Evaluarea Aplicațiilor de către membrii juriului va avea la bază următoarele criterii:
o

Numărul de beneficiari (profesori, elevi) pe care îi are instituția de învățământ;

o

Accesul limitat al instituției de învățământ la tehnologie (echipamente, conexiune la internet etc.);

o

Experiența anterioară în implementarea de proiecte;

o

Capacitatea operaționala a solicitantului (existența echipei de implementare și motivarea acesteia);

o

Gradul de pregătire a cadrelor didactice;

o

Nivelul asumat de responsabilitate a echipei proiectului;

o

Justificarea nevoiei de investiție digitală în școală și modalitatea de desfășurare ;

o

Asigurarea sustenabilității proiectului;

o

Asigurarea criteriului – Competitiv - departajarea Aplicaţiilor cu punctaj identic se va realiza în funcţie de
ordinea înregistrărilor aplicaţiilor în sistem.

X.

Condiţii de finanţare

Verificarea administrativă și a eligibilității aplicațiilor va presupune următoarele aspecte:
o

se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în prezentul ghid;

o

eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul ghid;

o

eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevazute în
prezentul ghid.
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XI.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Fundația Vodafone România este o persoană juridică, având sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2,
București, CIF 18912220, personalitate juridică cf. Dosar 20735/ 299/ 2006 înregistrat la Judecătoria
Sectorului 1 București, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/
01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1.
și
Fundația World Vision România este persoana juridică, având sediul pe str. Rotasului, nr. 7, București, CUI
9232411, cod postal 012168, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundatiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sector
1, sub nr. 23/F/1997, prin Hotararea nr. 15/11.02.1997.
în calitate de operatori de date în sensul stabilit de GDPR,
ca parte a procesului de finanțare, Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România
prelucrează următoarele date cu caracter personal:
o

Date de identificare: numele, prenumele reprezentantului Aplicantului și / sau a persoanei de contact;

o

Date de contact, numărul de telefon și e-mailul reprezentantului Aplicantului și / sau a persoanei de contact;

o

Date referitoare la competențele și aptitudinile persoanelor implicate în implementarea proiectului:, cum ar
fi date din CV, funcții, tipul de relație pe care o au cu Aplicantul;

o

date biometrice, precum imagini foto/video, în scop de marketing și promovare a proiectului.

Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România prelucrează datele cu caracter personal în
scopul evaluării aplicațiilor înscrise pe platforma www.scoaladinvaliza.ro conform prezentului Ghid și a
detaliilor suplimentare incluse în Politica de confidențialitate disponibilă aici și aici.
După cum este specificat şi în art. 8.1. Verificări de eligibilitate din Politica de confidențialitate, datele
personale sunt prelucrate pentru a verifica dacă sunteți eligibil pentru a fi beneficiar al prezentului proiect
Şcoala din Valiză şi ulterior, în urma selecţiei, pentru derularea acestui proiect.
În acest context, datele personale vor fi prelucrate în baza urmatoarelor temeiuri juridice:
o

încheierea și executarea contractului cu dvs;

o

conformarea cu obligațiile noastre legale;

o

interesul legitim al Fundației Vodafone România şi Fundației World Vision Romania de a verifica
îndeplinirea criteriilor necesare pentru implicarea dvs. în derularea proiectului Şcoala din Valiză.

Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România prelucrează datele cu caracter personal pe
durata desfășurării etapei de selecție a aplicațiilor înscrise în platformă, plus o perioadă rezonabilă, conform
împrejurărilor, în scopul bunei desfăşurări şi aducerii la îndeplinire a proiectului Şcoala din Valiză.
Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România vor putea arhiva datele cu caracter personal
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pentru o perioadă de 5 ani de la data transmiterii refuzului de finanțare a proiectului Aplicantului, pentru a
se putea apăra în cazul unor eventuale proceduri inițiate împotriva Fundația Vodafone România și Fundația
World Vision România sau, după caz, pentru a putea demara eventuale investigații sau alte proceduri
relevante. În acest caz, Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România nu vor prelucra
respectivele date pentru alt scop.
Ulterior expirării perioadei de arhivare conform celor de mai sus, datele cu caracter personal vor fi șterse
sau, după caz, transformate în date anonime.
În conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă aici și aici, beneficiați de următoarele drepturi:
1.

Dreptul de acces: puteți obține oricând de la Fundația Vodafone România și/sau Fundația World Vision

România confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind
specificul prelucrării, cum ar fi:
a.

Scopul;

b.

categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

c.

destinatarii datelor;

d.

existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să

obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii
suplimentare.

2.

Dreptul de rectificare a datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter

personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;

3.

Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

a.

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

b.

v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem

prelucra în baza altor temeiuri legale;
c.

datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d.

datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

4.

Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.

5.

Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și

prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Fundației Vodafone România și/sau Fundația World Vision
România, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.
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6.

Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră când contestați

corectitudinea datelor cât timp se verifică exactitatea datelor în cauză, precum și în alte situații prevăzute
de Art. 18 din RGPD.

7.

Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră cu

caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Daca
ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități,
dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

8.

Drepturile aferente deciziilor automate: veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automate

care se iau cu privire la dumneavoastră. În special, veți avea dreptul:
a.

să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automată;

b.

să solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;

c.

să contestați decizia automatizată.

9.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere

la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate
drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro
Pentru exercitarea acestor drepturi dar și pentru orice alte întrebări, vă rugăm să ne contactați folosind
datele de contact prevăzute în Politica de confidențialitate aici și aici.

XII.

Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor personale este o preocupare majoră a Fundației
Vodafone România și Fundației World Vision România de aceea toate datele personale colectate în cursul
depunerii aplicațiilor pe platforma www.scoaladinvaliza.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în
vigoare în România iar mai multe detalii în legătură cu acest subiect puteți găsi în Politica de
confidențialitate disponibilă aici și aici. Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România
folosesc tehnologii moderne și iau toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea
Datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.
Persoanele care fac parte din echipa de jurizare a proiectelor se obligă față de Fundația Vodafone România
și Fundația World Vision România să folosească informațiile la care au avut acces exclusiv pentru scopul
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pentru care au fost divulgate. Astfel, acestea nu vor fi divulgate sub nicio formă către niciun alt terț fără
acordul scris și expres al Fundației Vodafone România și Fundației World Vision România și nici nu vor
încerca să le copieze, modifice, altereze sau să încerce să obțină orice avantaj comercial de pe urma
acestora. Încălcarea acestei obligații de către oricare din persoanele care fac parte din echipa de jurizare a
proiectelor va atrage răspunderea acesteia față de Fundația Vodafone România și Fundația World Vision
România și o va despăgubi în întregime pentru toate prejudiciile directe și indirecte pe care le-ar putea
suferi ca urmare sau în legătură cu această încălcare.

XIII. Alte drepturi și obligaţii
Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul de aplicaţie
sunt ale organizaţiei aplicante.
Aplicanții acceptă decizia echipei de evaluare a Fundației Vodafone România și Fundației World Vision
România ca fiind finală și irevocabilă. Echipa de evaluare a proiectelor își rezervă dreptul de a desemna
caștigătoare toate, unele sau nici una din aplicaţiile primite, pe baza compatibilităţii dintre aplicații și scopul
declarat al acestei runde de finanţare. Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România își
rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care o aplicație a fost desemnată caștigătoare, dar nu mai
târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre
prevederile acestui regulament.
Toate materialele realizate în cadrul proiectului Școala din valiză vor include numele Fundației Vodafone
România și Fundației World Vision România și/sau sigla proiectului.
Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe
perioada desfașurării proiectului, investigaţii sau controale cu privire la modalitatea de implementare a
proiectelor finanţate în cadrul prezentei runde.
Aplicanții care vor face parte din proiect sunt de acord ca reprezentanţii săi să participe la evenimente, cu
scop de promovare a proiectului finanţat sau a activităţii Fundației Vodafone România și/sau Fundației
World Vision România (inclusiv interviuri televizate, radio sau în presa scrisă), organizate de Fundația
Vodafone România și/sau Fundația World Vision România.
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