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Consimțământ informativ pentru utilizarea platformei Google „G Suite” 

Completați toate părțile și returnațil profesorului/educatorului școlii 

Dragi părinți, Vă rugăm să semnați consimțământul informat pentru a utiliza platforma Google numită „G 
Suite” (cunoscută și ca Google Apps for Education). 
 
Noi, subsemnații: 

Tată ………………………….………….………… Mamă ………………………..………………………. 

sau tutore ……………………………………………... a minorului …….………………………….……… 

frecventant grădiniţei /şcoalii municipale ………………………………………………………………….. 

ne exprimăm consimțământul pentru utilizarea gratuită în domeniul 

@infanzia.comune.imola.bo.it asigurată de Serviciul Copilăriei Municipiului Imola 

pentru accesul la platforma “G Suite” (Google Apps for Education). 

Prin semnarea acestei scrisori, declarăm, de asemenea, că: 

1. Am citit Anexa 1 a regulamentului de utilizare a platformei G-suite și am înțeles conținutul acesteia; 

2. În plus, după vizualizarea documentului de aici (Anexa 2: Prezentarea G Suite for Education pentru 
tutori", publicată de Google): 

- Că sunt conștient de faptul că G Suite respectă standardele FERPA și angajamentul de a face acest 
lucru este consacrat în contracte. Respectarea de către Google la Acordurile Safe Harbor dintre 
Uniunea Europeană și Statele Unite ajută la asigurarea faptului că standardele de protecție a datelor 
respectă prevederile Uniunii Europene pentru instituțiile de învățământ. 

- Că sunt conștient de faptul că Google cere contractual instituțiilor de învățământ să obțină 
consimțământul părinților cerut de COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act del 1998) 
pentru utilizarea serviciilor sale; 

-  Că știu că serviciile Google pot fi utilizate în conformitate cu COPPA. 

3. Că am citit informațiile privind securitatea și confidențialitatea datelor, așa cum sunt raportate și 
descrise în atașamentul (anexa 3) la această scrisoare; 

Data………………………                   Firme …………………………………………….. 

Dubla semnătură este obligatorie în cazul separării în custodie comună..  

În alte cazuri, părintele unic semnatar poate declara că celălalt părinte și-a exprimat un aviz favorabil cu privire la 
semnarea acestei declarații, chiar dacă nu a aplicat-o: 

Eu subsemnata/ul …………………………………………….……………… intenționez să profit de această oportunitate 

Semnătura ……………………………………………………………… 


