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1. Acordul parinților pentru  Ghid 

 

Va rugăm să semnați si să înapoiați această foaie, în termen de 2 zile de la înscriere. Daca aveti 

întrebari, va rugăm să le adresați oricând direcțiunii. 

 

 

Eu, ______________________________________________________, am citit și am Parinte/Tutore 

 

înțeles informațiile evidențiate în Ghidul Părinților BP. 

 

Prin semnatura de mai jos, sunt de acord să respect politicile și procedurile descrise în Ghid. 

 

Semnătura ________________________________________________ Data: _________ 

 

Parinte/Tutore 

 

Semnătura ________________________________________________ Data: _________ 

 

Parinte/Tutore 
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2. Despre afterschool: Misiune, Viziune si Valori 

Noi, cei de la GreenKid, suntem o echipa dedicata, cu o experienta de 7 ani in educatia 

antepreșcolară, preșcolară și școlară, desprinsă din echipa BabyParking Brașov. 

GreenKid Afterschool înseamnă mai mult decât curriculum, mai mult decât teme și mai mult decât o 

clădire, cu o gradină naturală de 700 m.p.  

Este un afterschool care încurajează sustenabilitatea: de la dezvoltarea gândirii divergente, cu găsirea 

soluțiilor optime în circumstanțe diferite, a inteligenței emoționale, cu acceparea diferențelor de 

atitudini și opinii, până la cultivarea unui simț etic și civic necesar, prin exersarea alternativă a unor 

roluri și responsabilități sociale.  

   

3. Repere despre clase 

AFTER GreenKid reprezintă un mediu pregătit, creat pentru a ajuta copilul in demersul acestuia către 

independența în rezolvarea temelor, prin înțelegerea conceptelor și noțiunilor noi, concentrare și 

fericire. Copiii au nevoie de un mediu educațional interactiv și tangibil pentru a se motiva pe sine.  

AFTER GreenKid  acceptă, în prezent, copii din clasele primare si vine in completarea programului 

zilnic școlar, fie că acesta se desfășoară dimineața, fie dupa-amiaza și asigurăm un program zilnic de 5 

ore, pe care îl putem completa, după dorință, cu extra-opționale. 

Fiecare clasă este alcătuită din aproximativ 8-10 copii, grupați pe categorii de vârstă, după cum 

urmează: 1 clasă de copii din clasă pregătitoare, 1 clasă de copii din clasa 1 și o clasă alcătuită din 

copii în clasele 2-4, coordonate de cadre didactice calificate.  

Copiii sunt învățați să aibă grijă de mediul in care învață și, de asemenea, de oamenii pe care îi au 

alături. Acestia vor avea propriile sarcini în cadrul comunitații, precum a-și duce farfuria la masa de 

colectare, atunci când a terminat de mâncat și a ajuta la strâns. Printre cateva norme de ordin intern, 

ce țin de sănatatea și siguranța copiilor (ex: spălat pe mâini înainte și după masă, după folosirea 

toaletei), ne vom ghida după regula de aur, aceasta fiind regula respectului. Respectul hrăneste atât 

de multe nevoi într-un mediu. Când copilul aplică regula respectului, acesta nu va spune și nu va face 

ceva care să raneasca un alt copil. Cu respect, copilul va avea grijă de tot ce se afla în mediul său. Si 

cel mai important, prin respect, copilul va avea grija de propria persoana. Vă rugăm să ajutați la 

dobandirea acestui respect. Respectul vine in multe forme. Respectam mediul prin a nu arunca 

gunoaie pe podea, prin a nu rani animalele, prin a avea grijă de cărțile pe care le citim etc. Respectăm 

oamenii prin a le asculta cuvintele și a ne uita în ochii lor când vorbim cu ei. Respectăm oamenii 

tratându-i cu politețe, prin formule precum: Scuză-mă/Îmi pare rău, Te rog, Multumesc, Cu plăcere. 

Odata ce copilul se simte respectat, acesta va acorda același respect, la rândul său mediului 

inconjurator. De asemenea, asteptăm și noi, cadrele implicate in educarea copilului dvs, respectul 

cuvenit.  
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4. Politica de admitere 

Politica noastră este aceea de a accepta copii indiferent de rasă, cultură, culoare, credință, 

naționalitate sau origine etnică, sex sau religie, dacă sunt sau nu vaccinați. Totusi, AFTER GreenKid  

nu are resursele și programele necesare pentru sprijinirea copillor cu dizabilități de învățare sau 

probleme fizice majore. Acceptăm copii, după o întâlnire prealabilă cu managementul, care se pot 

integra în programul de educare în masă, cu modificări minore.  

În timpul procesului de admitere este necesară precizarea în detaliu a oricărei nevoi speciale 

educaționale, emoționale sau/și fizice. Ascunderea/neprecizarea unor astfel de informații poate duce 

la revocarea ofertei de admitere. 

AFTER GreenKid  acceptă înscrieri pe toata perioada anului școlar, în limita locurilor disponibile. 

Părinții vor primi pe email Fișa de înscriere, pe care o vor trimite inapoi completată, în format fizic 

sau scanată. De asemenea, vor plăți taxa de garanție, echivalentă cu suma de plată pentru programul 

ales. Abia după efectuarea plății vi se va confirma înscrierea copilului dvs la programul educațional.  

Vizitarea incintei AFTER GreenKid poate fi făcută în fiecare zi de marți, în intervalul 17:00-18:00, cu 

programare prealabilă, la numărul de telefon: 0731133104 sau 0745524508. 

În cazul în care nu mai există disponibilități, vă puteți înscrie pe lista de așteptare, fără nicio obligație 

financiară, prin completarea Fișei de înscriere, scanarea și trimiterea acesteia pe adresa de email: 

office@greenkid.ro. 

Părinților li se va trimite o înștiințare despre orice taxă de studii în avans. Va solicitam același lucru și 

dvs. Daca este necesar să părăsiti AFTER GreenKid  din orice motiv, vă rugăm să trimiteti o notificare 

scrisă cu cel putin 30 zile inainte, astfel incat să putem acorda locul vacant altcuiva. In cazul in care 

anunțarea se va face totuși mai târziu de acest termen, garanția NU va fi restituita. 

Dacă este necesar să modificați programul, vă rugăm să ne notificați cu cel putin 1 săptamână 

înainte, pentru a fi siguri că avem spațiul necesar producerii acelor schimbari. 

Ne rezervăm dreptul de a observa, a evalua și reevalua fiecare copil (la început, dar și pe parcursul 

anului școlar) pentru a vedea unde se potriveste acesta cel mai bine în cadrul mediului nostru sau în 

afara lui. În acest sens, în cazul in care comunicarea este deficitară, nu urmărește evoluția optimă a 

copilului și nu se iau în seamă recomandările date de personalul didactic, ne rezervăm dreptul de a 

întrerupe unilateral abonamentul, cu notificare scrisă, emisă cu 15 zile în avans.  

 

5. Contribuția financiară 

Variantele de program sunt urmatoarele: 

I. Componenta fixă:  

a) After school:  12:00 – 17:00 - 850 lei/lună 

b) Program full, aferent zilelor de vacanță: 8:00-17:00 – 1100 lei/lună  

mailto:office@greenkid.ro
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II. Componentele variabile: 

a) Masa servită: 20 lei (fel 1, 2 si gustare) 

b) Preluarea de la școală: 10 lei/zi. AFTER GreenKid asigură preluarea de la: Școala 6, Liceul de 

Muzică, Școala 5, Școala 12, Școala 15, Școala 13, Școala 19, Școala 8, Școala 30.  

c) Extra-opționale: în funcție de constituirea unei grupe de minim 5 copii pentru fiecare domeniu de 

interes: Karate, Inot, Dans, Pictura, Muzică și euritmie, It etc 

Componentele variabile se reportează, dacă absența este anunțată până în ora 8 a zilei în curs. 

Vă rugăm să vă alocați minim 5 minute înainte de terminarea programului pentru pregătirea pentru 

plecare și să nu întârziați în curte după preluare, spațiul fiind strict pentru servirea activității zilnice și 

nu trebuie confundat cu un loc de joacă. În cazurile speciale, la nevoie, puteți apela oricând la 1 ora 

extra de program – liber ales (12 lei), însă vă rugăm să ne anunțați cât puteți de repede despre 

nevoia dvs de timp. 

Contribuția financiară se achită lunar, in avans și include: 

a) 1 învățător + 1 asistent, la nevoie, pentru asistarea rezolvării temelor zilnice. 

b) Limba engleză  

c) Materiale și și jocuri didactice  

Preturile exprimate atât la componenta fixă, cât și cea variabilă, se poate modifica pe intreaga durată 

a contractului, în funcție de indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică 

AFTER GreenKid  asigura permanența în timpul vacanțelor,  cu excepția sărbătorilor legale, a punților 

dintre weekend și sărbătorile legale și a  perioadelor: 24.12-02.01, 16.08-31.08. 

Nu se acordă scutiri de la plata taxei lunare pentru perioadele  mai sus-menționate și în care copilul 

nu frecventează programul zilnic educațional, din motive independente de noi. Pentru absențele din 

cauza îmbolnăvirilor, mai mari de 10 zile consecutive lucratoare, se acordă o reducere de 25% din 

plata taxei lunare fixe, pentru luna următoare. Reducerea se acordă în baza adeverinței eliberate de 

medicul de specialitate.  

Pentru garantarea locului, AFTER GreenKid  percepe taxa de garantie, echivalenta cu contravaloarea 

tipului de program ales, care se constituie in fondul de plata pentru ULTIMA  luna de frecventare, cu 

respectarea conditiilor contractuale. 

 

6. Angajament pentru o nutriție sănătoasă 

Meniul este atent realizat, cu  ingrediente de calitate și înalt nutritive. Hrana este pregătită în 

bucataria proprie si exclude folosirea aditivilor, a zaharului si a excesului de grasimi saturate si sare. 

Meniurile contin informatii legate de alergeni, cantitati si aport caloric, poarta parafa unui medic 

nutritionist si sunt avizate de Directia Sanitar-Veterinara. 

Fructul se servește în fiecare zi și este ales după principiul celor 3P: prospețime, proveniență și preț.  
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Exemplu de meniu 

 

7. Desfășurarea unei zile de activitate 

Structura unei zile obișnuite, petrecute la AFTER GreenKid, este următoarea: 

11:00 – 12:50 Preluarea copiilor si activități de relaxare, afară, în curtea special amenajată 

13:00 – 13:30 Servire Felul 1 + 2 

13:30 – 15:30 Rezolvarea fișelor de lucru / Asistarea la rezolvarea temelor / Jocuri educative de  

consolidare  

15:45 – 16:00 Gustarea 

16:00 - 17:00 Preluarea de către părinți și plecarea acasă 

      MENIU CANTITĂȚI CALORII 

 
   LUNI 

PRÂNZ        
                     - Ciorbita de pui cu leustean  

     - Ravioli cu ricottta si spanac 
                     - Fruct 

Alergeni: gluten, lapte, oua, telina, 

 
200g 
150g 
100g 
TOTAL  CALORII 

 
180.7 
252 
112.4 
545,1 

 
   MARȚI 

PRÂNZ        
                     -  Supa crema de rosii cu mozzarella  
                     - Pulpa de pui la cuptor,piure de cartofi 
                     - Fruct 

Alergeni: gluten, lapte, oua, telina, ovaz 

 
200g 
50g/120g 
100g 
TOTAL  CALORII 

 
256 
284 
112.4 
652,4 

 
MIERCURI 

                      
PRÂNZ        - Ciorba de vacuta cu spanac  

     - Orez basmatic cu legume 
                     - Fruct 

Alergeni: gluten, lapte, oua, telina 

 
200g 
150g 
100g 
TOTAL  CALORII 

 
142 
355 
112,4 
609,4 

 
   JOI 

                      
PRÂNZ        - Supa crema de cartofi cu praz 

     - Piept de curcan cu salsa de rosii coapte,cus cus 
primavera 

                     - Fruct  

Alergeni: gluten, lapte, telina, ovaz 

 
200g/30g 
50g/120g 
100g 
TOTAL  CALORII 

 
187.4 
327.6 
112.4 
627,4 

 
   VINERI 

 
PRÂNZ        - Bors de legume cu sfecla rosie  

     - Salata orientala de sezon 
                     - Prajitura cu visine 

Alergeni: gluten, lapte, oua, telina 

 
200g 
160g 
100g 
TOTAL  CALORII 

 
123 
374 
112,4 
609,4 
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8. Absențe  

În cazul în care absentarea nu poate fi evitată, se va proceda după cum urmează:  

a) In cazul in care copilul absentează mai mult de 3 zile (INDIFERENT DE MOTIV), părintele va 

aduce scutire medicală de la doctorul de familie. 

b) În cazul unei îmbolnăviri grave, părinții se obligă să anunțe mangerul general cu privire     la 

diagnostic. 

c) În cazul altor absențe "planificate" părinții trebuie să notifice în scris, pe platforma 

Kinderpedia pana la cel tarziu ora 8 a zilei respective. In caz contrar, se va comanda si masa 

pentru ziua in curs. Procedura de anuntare a absentei pe platforma este: mesaj simplu – 

scrieti un mesaj – alegeti una din optiunea deschisa prin accesarea butonului din dreapta sus. 

 

9. Reguli. Limite 

Fiecare cadru didactic își gaseste propria abordare când vine vorba de a-si educa copiii. Nu 

consideram utile pedepsele sau perioadele de excludere din clasă pentru copiii care au probleme de 

studiu, concentrare sau ascultare. Fiecare cadru didactic va gasi o cale de a ajuta copilul în orice 

problema legata de studiu a acestuia. Exisă, însă, anumite momente când responsabilul grupei 

trebuie să recurgă la scoaterea copilului din mediul de lucru și acelea sunt când comportamentul 

copilului îi deranjează pe ceilalți si când este dăunator pentru sine sau pentru colegi. Aceste 

comportamente nu pot fi și nu vor fi tolerate de către personalul didactic. Dacă avem un copil care 

continuă să se comporte necorespunzător după ce i s-au explicat îngrijorările noastre, atunci acesta 

va fi indepartat din clasă într-un  mod pașnic și afectuos. Nu îi putem pune în pericol pe alți copii. 

Politica pe care o urmăm, fără excepție, în privința comportamentului agresiv, nu este negociabilă. 

De fiecare dată când un copil este agresiv față de o altă persoană, acesta va fi îndepărtat temporar 

din mediu, cu mult tact și cuvinte explicative.  

Dacă agresiunea este una severă și repetată, copilul va merge acasă pentru tot restul zilei. Această 

măsură nu este o pedeapsă pentru că este făcută cu respect și tocmai de aceea are un impact eficient 

și lasă copilului timp și spațiu să realizeze natura agresiunii lui și efectele asupra celorlați copii sau 

adulți.  

Nu vor exista niciodată pedepse corporale sau încălcări de orice fel ale drepturilor copilului la AFTER 

GreenKid . 

Rugăm părinții să nu intervină între conflictele dintre copii, decât atunci când unul dintre ei este în 

pericol. Când copiii povestesc acasă despre anumite situații neplacute întâmplate în colectivitate, vă 

rugăm să semnalați direcțiunii, pentru a putea investiga contextul în care s-a întâmplat respectivul 

incident. Indiferent cât de supărați sunteți, vă rugăm să faceți aceste comunicări până în ora 19:00 a 

zilei respective sau, de preferat, a doua zi, la sosire.  

În situația în care un părinte are un comportament neadecvat în fața copiilor, celorlalți părinți sau 

adulților, acestuia nu i se va mai permite accesul în incinta instituției. Exemple de comportamente  
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neadecvate: intimidarea copiilor, a cadrelor didactice, forțarea intrării în clasă, vorbitul pe un ton 

ridicat, agresiune verbală (jigniri sau înjurături).  

 

10. Bunuri personale  

Fiecare copil va beneficia de un loc la vestiar, situat pe holul de acces al fiecarei clase, necesar la 

depozitarea hainelor și obiectelor personale.  

La începutul săptămânii, vă rugăm să puneți în rucsacul copilului: 1-2 rânduri de schimburi, adecvate 

sezonului și 1 pereche de papuci de casă. 

La fiecare final de lună, hainele nerevendicate de niciun parinte vor fi donate unui centru de copii. 

 

11. Medicația sau urgențele medicale 

Sănătatea este un concept cu multe fațete și nu se referă numai la lipsa bolilor, dar și la o stare de 

bine fizică, psihică, emotională și socială. 

Intrarea/prezența copiilor în colectivitate expune, inevitabil, copiii la contactul cu alți copii, riscul 

transmiterii bolilor fiind mult mai mare.  

Pentru a reduce cât mai mult riscul îmbolnăvirilor, detaliem unele din cele mai frecvente situații care 

se întâlnesc în colectivitate: 

a) În cazul în care copilul devine febril în ziua precedentă (sau în timpul weekendului) vă rugăm 

să NU veniti cu copilul in comunitate. În situația în care copilul devine febril cât timp este în 

colectivitate, părinții vor fi anuntați pentru a lua, de urgență, copilul, cu tinerea sub 

observatie, la domiciliu, cel putin 24 h. Daca situația impune un tratament antitermic (febra 

foarte înaltă) veți fi anuntați. In cadrul AFTER GreenKid nu se acceptă administrarea 

tratamentului antitermic decât în situațiile de urgență si dupa ce se obtine acordul parintelui. 

De obicei, febra apare în cadrul bolilor infectioase, cu risc mare de transmitere în 

comunitatea de copii. În aceeași situație, chiar dacă copilul a reacționat prin dispariția febrei, 

dupa administrarea tratamentului antitermic- acest lucru nu înseamnă că el nu poate 

transmite o posibila infecție și altor copii. 

b)  În cazul in care copilul are scaune diareice (scaune moi/apoase/semilegate/ cu mucus, urât 

mirositoare), părintele va fi sunat pentru preluarea cât mai urgentă. Principalul motiv al 

aparitiei acestora sunt gastroenterocolitele infecțioase. Va rugăm să NU aduceti copilul in 

colectivitate până nu efectuați un consult de specialitate/ analize de laborator. Intrarea în 

colectivitatea să se faca dupa efectuarea tratamentului și cu aviz epidemiologic si nu mai 

devreme de 24 de ore de la manifestare! 

c) In cazul eruptiilor cutanate la copiii ai căror părinți cunosc că nu au probleme dermatologice 

cronice (de exemplu dermatita atopică sau alergii cutanate), vă rugăm să contactați medicul 

curant al copilului, pentru a se exclude riscul existenței unei infecții sau a unei boli 

contagioase. Va rugăm să ne anuntați daca copilul are vreo boală contagioasă,  
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precum vărsat de vânt, tuse convulsivă sau pojar, astfel încât ceilalti părinți  și noi, să ne luăm 

măsurile de precauție necesare. In caz contrar, considerăm că ne expuneți cu bună știință unui risc cu 

care nu am fost de acord, de aceea ne rezervăm dreptul excluderii din programul nostru. 

NU se va accepta administrarea tratamentelor in AFTER GreenKid. Daca este vorba de un tratament 

profilactic, vă rugăm să faceți în așa fel încât programul administrării să facă referire la orele 

petrecute acasă. 

Dacă un copil are o urgență medicală, vom anunța mai întâi părinții. Dacă este necesar ca un copil să 

meargă de urgență într-o unitate spitalicească, atunci un angajat îl va insoți, dacă cel puțin un părinte 

nu este disponibil, și va rămâne alături de copil până ajunge unul dintre părinți. Este foarte important 

să completați fișele cu informațiile pentru cazuri de urgență, astfel încât personalul să poată suna pe 

oricine este necesar într-o astfel de situație. 

Daca nu este o urgență, dar sesizăm o modificare în starea de sănătate a copilului, vom solicita ca 

fiecare copil care prezintă simptomele de mai sus să fie luat acasă URGENT. Înțelegem cât de dificil 

poate fi să plecați în timpul programului de la serviciu, însă gânditi-vă cât de rău se poate simți copilul 

dvs, când se simte bolnav și inconfortabil. Mai mult, prelungirea șederii acestuia în colectivitate 

poate crește exponențial riscul îmbolnavirii si a altor copii, chiar a cadrelor didactice.  

BUNA COLABORARE PREVEDE – și este și în interesul sănătății fiecărui copil și dinrespect față de 

ceilalți copii – SĂ TINETI COPILUL ACASĂ dacă observați orice semn de îmbolnăvire precum: 

temperatură, dureri de gât, dureri de cap, secreție nazală abundentă, tuse, diaree, stări de vomă etc. 

pe parcursul a 24 de ore de studiu.  

ORICE absentare pe motiv de boală va fi însoțită de un aviz de la medicul de familie sau pediatru, de 

reintegrare în colectivitate.  

Dacă este necesar ca un copil să stea numai în interior, cel mai indicat este să ramână acasă.  

 

12. Informații de contact 

Pentru realizarea unei punți de comunicare cât mai eficientă, este extrem de important să avem 

informațiile de contact exacte ale familiei, inclusiv numărul de telefon actualizat de acasă și numerele 

de telefon mobil, adresa corectă și adresele de email ale părinților sau ale tutorilor. Vă rugăm să ne 

informați, în cazul oricăror modificări. 

 

13. Modul de comunicare 

Suntem adepții principiului că o problemă trebuie rezolvată atunci când ea apare,  utilizând 

următoarea procedură: 

a) Adresați-vă în primul rând personei abilitate (ex: învățătorului clasei, pentru aspecte legate 

de copil si de domeniul educațional si directorului general, dacă sunt chestiuni legate de 

domeniul administrativ). 
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b) Adresați-vă directorului general dacă problema nu a fost rezolvată la nivelul grupei, de către 

învățător.  

1. Comunicarea scrisă: 

a) Prin e-mail: informările generale legate de evenimente, parteneri, cursuri opționale, detalii 

organizatorice, decizii 

b) Prin intermediul platformei Kinderpedia: întârzieri, absențe, învoiri etc. AFTER GreenKid  

folosește platforma Kinderpedia care mentine parintii permanent conectati cu activitatile si 

progresele copiilor lor. Vă puteț implica si interactiona cu usurinta prin intermediul 

mesajelor, chestionarelor si chatului, atat cu învățătorii, cat si cu ceilalti angajati implicați.  

Pentru comunicarea dumneavoastră cu echipa educațională aveți la dispoziție platforma 

Kiderpedia, unde sunt disponibile 2 modalități: 

 Mesaj simplu: comunicarea este vazută de întreaga echipă educațională – 

recomandăm acest timp de comunicare, astfel încât eficiența să fie una garantată 

 Live Chat: comunicarea este selectată doar pentru o persoană vizată.  

Programul detaliat vă tine la curent cu activitatile planificate, iar sectiunea Media vă permite 

sa vizualizați poze si/sau filmulete din timpul zilei, in timp ce modulul calendar vă permite sa 

alegeți daca veți participa sau nu la evenimentele la care ați fost invitati. Platforma va emite 

alerte de reamintire pentru evenimentele la care ați ales sa participați.  

Modulul medical simplifica modul in care fisa si istoricul de sanatate ale copilului sunt 

pastrate, inclusiv observatii referitoare la alergii sau alte date medicale importante.  

In modulul de nutritie, pot fi incarcate meniuri saptamanale, ce pot fi vizualizate in  

detaliu. 

Sectiunea Documente este si aceasta valoroasa, intrucat aici se pot uploada informatii 

esentiale. 

Modulul Chestionare permite directiunii sa mentina legatura cu fiecare dintre dvs, cerand in 

mod constant feedback, pentru imbunatatirea permanenta a activitatii noastre. 

 

2. Discuții individuale cu părinţii 

Vor fi purtate de persoana abilitată în relaţia cu interesul părinților, in intervalul 8:00-9:00, cu o 

programare prealabilă. De asemenea, va rugam sa limitati comunicarea aspectelor diverse in timpul 

activitatii de lucru cu copiii si, de asemenea, sa nu depățească ora 19. 

3. Raportarea și evaluarea 

AFTER GreenKid își propune să comunice eficient și în mod regulat cu părinții în ceea ce privește 

progresul academic al copilului lor. Discuțiile individuale părinte-educator vor fi însoțite de rapoarte 

scrise, în scopul de a oferi părintilor o comunicare clară și detaliată cu privire la evoluția cognitivă a 

copilului. 
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14. Confidențialitatea si protejarea datelor 

 

În fiecare săptamână sunt realizate fotografii ale copiilor, care mai apoi sunt încărcate pe 

platforma Kindepedia, la grupa de care acestia aparțin. 

Comunicarea cu personalul se va face numai prin metodele menționate în capitolul anterior. 

Dorim să respectăm dreptul la intimitate al cadrelor didactice, astfel că rugăm părinții să nu-i 

abordeze în privat, folosind retelele de socializare. 

Toate documentele și comunicările trimise către părinți (format digital cât și tipărit) reprezintă 

proprietatea grădinițe și nu pot fi reproduse sau folosite fără acordul nostru. Rugăm părinții să 

nu le folosească decât in scop personal, fără a le înstrăina, atât online cat si fizic. 

 

Consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acordat de catre părinții / tutore / 

reprezentant legal ai copiilor către AFTER GreenKid , privind confidențialitatea prelucrarii datelor 

cu caracter personal, ce reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor 

("GDPR"),  în vigoare din data de 25 mai 2018. 

 

AFTER GreenKid ,  în calitate de operator cu date cu caracter personal, pentru îndeplinirea obiectelor 

de activitate: activități zilnice pentru copii, prelucreaza datele personale ale minorilor si părinților în 

scop de educație, facturare, identificare, monitorizarea accesului  / persoanelor în spatiile în care 

aceasta își desfasoară activitatea. 

Sunt operate urmatoarele date cu caracter personal: 

a) Date cu caracter personal ale părinților / tutore / reprezentant legal: nume, prenume, 

data nașterii, adresa, cetățenia, serie și număr act identitate, CNP, profesia, locul de 

muncă, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, act de custodie (dacă este cazul) 

b) Date cu caracter personal ale copilului : nume, prenume, CNP, adeverințe medicale; 

Datele copiilor și ale părinților sunt folosite pentru dosarul de înscriere, pentru întocmirea 

documentelor conform prevederilor legale, pentru încheierea contractului de sponsorizare. Adresele 

de e-mail ale părinților sunt folosite in comunicarea curentă, părinții fiind informați despre programul 

instituției, meniu, diverse situații curente. Datele din cartea de identitate ale părinților sunt folosite și 

pentru facturarea serviciilor educationale și de masă. Fotografiile si filmările cu  copiii la diverse 

activitați educationale  pot fi prelucrate pentru postări pe platforma Kiderpedia, pagina oficială de 

Facebook, site-ul de promovare al Grădiniței, pliante, albume de sfârsit de an, bannere, cataloage de 

promovare, etc. 

Actele medicale sunt păstrate la dosarul medical. 

AFTER GreenKid   are obligația de a administra, în conditii de siguranță și numai pentru scopurile 

specificate, datele personale comunicate de către reprezentanții legali ai copiilor. Prelucrarea  
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datelor  cu caracter personal este bazată pe contractul dintre părti și/sau îndeplinirea obligațiilor 

legale, în scopul bunei realizări și gestionări a serviciilor furnizate. 

Conform legislației în vigoare beneficiați de dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale și de 

a solicita ștergerea datelor (orice persoană are dreptul de a se opune , pentru motive legitime, la 

prelucrarea datelor care o privesc), dar în cazul în care nu doriți să ne furnizati informațiile necesare 

sau va opuneți prelucrării ulterioare a acestora vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării 

relației de colaborare. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de 

lege, de exemplu : prelucrări efectuate de către serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, 

securitate socială). Pentru exercitarea acestor drepturi , vă puteți adresa cu o cerere scrisă datată și 

semnată la directorul instituției. 

Prin prezentul Consimtământ vă exprimati liber, expres și neechivoc acordul prelucrării datelor cu 

caracter personal în scopurile indicate mai sus, conform art.6,alin.1, litera a din Regulament. 

 

  


