Regulamentul Programului „Tedi - Școala Siguranței”
TERMENI ŞI DEFINIȚII
Termenii folosiți în Regulament au următoarele înțelesuri:
• Regulament – Regulamentul de mai jos al Programului „Tedi - Școala Siguranței”, în
care sunt specificate regulile de desfășurare ale Programului.
• Organizator – Organizatorul Programului „Tedi - Școala Siguranței” este
MASPEX ROMANIA SRL, cu sediul social în Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare
nr. 38-40, jud. Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/1275/2005
și cod de identificare fiscală RO 3451510 și număr de operator de date cu caracter personal
972.
• Parteneri - Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţia
Română.
• Program – Programul „Tedi - Școala Siguranței”, desfășurat de MASPEX
ROMANIA SRL, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul
Afacerilor Interne prin Poliţia Română, pe baza principiilor stabilite în Regulament, pe
o perioadă determinată, pe parcursul anului şcolar 2019-2020.
• Școli participante – Programul se adreseaza claselor I din unitățile școlare situate pe
teritoriul României, unitati scolare denumite în continuare „școli participante”. În
cazuri justificate, la program pot participa cu acordul Organizatorului și alte instituții
sau organizații. O unitate scolara se poate înscrie în Program cu clasele I o singură
dată.
• Certificatul „Tedi - Școala Siguranței”- certificatul acordat școlilor participante
care îndeplinesc criteriile cuprinse în Regulament. Certificatul se acordă pe o perioadă
de 1 an. Regulile de prelungire a certificatului vor fi incluse în Regulamentul pentru
anul următor.
OBIECTIVELE PROGRAMULUI
•
•
•
•

Educarea și îmbunătățirea siguranței copiilor care își încep activitatea în școală
(clasele I).
Transmiterea cunoștințelor referitoare la siguranța pe străzi, la școală și acasă,
necesare elevilor de clasa I şi însuşirea de către acestia a informaţiilor care îi ajută să
evite şi să reacţioneze corect şi prompt în cazul pericolelor.
Educarea părinților în vederea protejării copiilor împotriva pericolelor.
Îndreptarea atenției cadrelor didactice și a directorilor din unitatile scolare participante
asupra necesității de educare a copiilor în domeniul siguranței.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfășura pe parcursul anului şcolar 2019-2020, pe teritoriul României.

REGULILE PROGRAMULUI
A. OBIECTUL PROGRAMULUI:
Organizatorul Programului transmite către unitatile scolare înscrise, materialele educaţionale
aferente programului. Cadrele didactice ale claselor I din școlile participante vor folosi
materiale educationale pentru elevii de clasa I pentru a desfășura activități educative pe tema
siguranței.
Cadrele didactice ale claselor I transmit tuturor elevilor de clasa I înscrişi în program Broșura
de colorat cu activităţi educative legate de siguranța elevilor pe stradă, la şcoală şi acasă și
pliantul cu informații pentru părinți.
B. PARTICIPAREA LA PROGRAM:
Solicitarea de înscriere în Program se face de către fiecare cadru didactic al clasei I
participante, prin completarea formularului de înscriere care se află pe pagina de internet a
programului (www.scoalatedi.ro).
In conditiile in care cadrele didactice esueaza in completarea formularului de inscriere, la
solicitarea scrisa a cadrelor didactice, Organizatorul poate acorda suport cu privire la
realizarea procedurii de inscriere.
C. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
Unitatile scolare care s-au înscris în program vor primi un kit cu următorul conținut:
Suport electronic pe CD cu toate materialele:
materiale educaționale pentru cadrele didactice, împreună cu scenariile de activități;
cărți de exerciții pentru copii;
broșuri cu informații pentru părinți;
certificatul pentru școală, care atestă participarea la program.
Materiale tipărite: cărțile pentru copii, broșurile pentru părinți și certificatul de
participare.
2. În baza materialelor transmise, vor implementa programul.
3. Materialele destinate copiilor vor fi înmânate de cadrele didactice copiilor, iar
pliantele informative, părinților acestora.
1.
▪
▪

D. ETAPELE PROGRAMULUI
•
•
•
•

23 septembrie 2019: 2019: Lansarea invitaţiei către şcoli.
23 septembrie 2019 - 27 octombrie 2019: Înscrierea claselor I în programul “Tedi –
Şcoala Siguranţei” de catre cadrele didactice care predau la clasa I, prin completarea
formularului de încriere aflat pe site-ul www.scoalatedi.ro.
28 octombrie – 1 decembrie 2019: Pregătirea materialelor de către Organizator.
2 decembrie – 15 decembrie 2019: Expedierea materialelor către școlile înscrise în
program

•
•

16 decembrie 2019 – Lansarea oficială a programului “Tedi – Şcoala Siguranţei”.
16 decembrie 2019 – 12 iunie 2020: Desfăşurarea programului “Tedi – Şcoala
Siguranţei”.

E. ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI
Unitatilor scolare care au desfășurat în clasele I activități bazate pe materialele educaționale
transmise, li se va acorda Certificatul „Tedi - Școala Siguranței”.
F. EVALUAREA PROGRAMULUI
În vederea evaluării modului de desfășurare a Programului, pe parcursul implementării
programului, unitatile scolare pot trimite rapoarte de activitate pe adresa de e-mail
contact@scoalatedi.ro şi fotografii prin intermediul site-ului – secțiunea „Pentru învățători
(pagina: http://scoalatedi.ro/pentru-învățători/adauga-poza.html)”.
Cadrele didactice ale unitatilor scolare participante isi asuma obligatia obtinerii
consimtamantului parintilor/tutorelui legal in vederea participarii copiilor la programul “ Tedi
- Scoala Sigurantei” si la concursurile organizate in cadrul acestui program precum si in
vederea prelucrarii datelor personale ale copiilor (nume, prenume, imagine ) conform
Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
G. CONCURSURI
Ca urmare a evaluării modului de desfășurare a Programului, Organizatorul va organiza
concursuri si va premia lunar cele mai active 3 unitati scolare participante, care vor transmite
rapoarte de activitate pe adresa de e-mail contact@scoalatedi.ro şi va încărca imagini în
secțiunea „Pentru învățători (pagina: http://scoalatedi.ro/pentru-învățători/adauga-poza.html)”.
Organizatorul va folosi drept criteriu de departajare, calitatea materialelor transmise şi gradul
de implicare al unitatilor scolare în desfăşurarea acestui program.
Pentru organizarea si desfasurarea concursurilor, Organizatorul va intocmi si publica un
Regulament de participare.
Premiile vor consta in pachete promoţionale oferite de catre organizator primelor 3 clase I
care transmit fotografii şi rapoarte de activitate despre modul in care se deruleaza programul.
Acest concurs se va desfasura lunar, pe tot parcursul programului.
În timpul campaniei „Tedi – Scoala Siguranței”, se vor desfăşura şi alte evenimente adresate
copiilor de clasa I din unitatile scolare inscrise in program, evenimente ce vor fi stabilite
impreuna cu conducerea unitatilor scolare inscrise in program precum si cu cadrele didactice.
H. DREPT DE UTILIZARE

•
•
•

•

Organizatorul își rezervă dreptul de utilizare a materialelor postate pe pagina de
internet a programului sau a celor care-i sunt transmise de unitatile școlare, în scopul
promovării programului „Tedi - Școala Siguranței”.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile de realizare a Programului sau
de anulare a acestuia în cazul apariției unor evenimente independente de acesta.
Organizatorul dobândește dreptul de proprietate asupra materialelor transmise sau
postate pe pagina de internet si pe adresa de e-mail contact@scoalatedi.ro și are
totodată dreptul de folosire a drepturilor de autor pentru aceste materiale, fără restricții
teritoriale si temporale, în următoarele situații:
a) fixare și multiplicare – reproducerea prin orice tehnică a exemplarelor acestora,
printre care, în special, tehnica tipăririi, a reprografiei, a înregistrării magnetice,
audiovizuale, tehnica digitală;
b) comercializare;
c) folosirea în totalitate sau a unor elemente individuale în scopul creării materialelor
de reclamă (reclame în presă, pliante, afișe de diferite dimensiuni, materiale
ocazionale) și utilizarea acestora în cadrul materialelor de reclamă, prin copierea și
multiplicarea prin tehnicile descrise la punctul a) de mai sus, comercializarea,
închirierea, dar și punerea la dispoziția publicului, astfel încât fiecare să aibă acces la
acestea în locul și în perioada aleasă de Organizator.
d) distribuirea și punerea la dispoziție în rețeaua de internet prin stocarea în memoria
calculatorului, indiferent de numărul de transmiteri, emiteri, exemplare create.
Participanții la Program se obligă să nu emită nicio pretenție față de Organizator cu
privire la utilizarea de către acesta a materialelor transmise sau postate pe pagina de
internet.

I. PRELUCRAREA DATELOR
În conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția
datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestora și de
abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecția datelor", vă
informăm că:
1. Administratorul datelor dumneavoastră personale este:
Maspex Romania S.R.L.
| RO 3451510 | J 29/1275/2005
Str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, Romania
Tel.: 0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366
|| www.maspex.ro || privacy@maspex.ro
2. Puteți contacta Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor din cadrul companiei noastre
în mod direct, la adresa de e-mail: privacy@maspex.ro, în scris, la adresa indicată mai sus,
sau telefonic, la unul din numerele de telefon menționate.
3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopul înscrierii și participării la
Programul „ Tedi – Scoala Sigurantei”, al evaluării și promovării programului, în scopul
desemnării câștigătorilor și înmânării premiilor câștigate, in scop de marketing.

4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale îl reprezintă articolul
6, alineatul 1), litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.
5. Datele dumneavoastră personale vor fi oferite organizatorului Programului precum și
companiei de curierat responsabilă de livrarea premiilor, daca e cazul.
6. Datele dumneavoastră personale nu vor fi furnizate unei țări terțe din afara Spațiului
Economic European.
7. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru o perioadă de 90 de zile după
terminarea prezentului Program sau atât cât este necesar pentru respectarea dispozițiilor
legale în vigoare, după care vor fi șterse, atât din bazele noastre de date, cât și din bazele
de date ale împuterniciților noștri, menționați la punctul 5 de mai sus.
8. Vă furnizați datele personale în mod voluntar, însă, în cazul în care nu le oferiți, nu există
posibilitatea de a participa la Program.
9. Datele dumneavoastră personale nu fac obiectul unui proces de luare a deciziilor
automate, incluzând profilarea.
10. Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale, să revizuiți conținutul acestora,
să le corectați, să le ștergeți, să limitați prelucrarea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării
precum și dreptul de a cere un transfer de date. Puteți trimite o cerere de executare a
drepturilor de mai sus la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail a Persoanei
Responsabile cu Protecția Datelor, menționată la punctul 2 de mai sus.
11. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără niciun impact asupra
conformității legale a prelucrării care a avut loc sub consimțământul dumneavoastră
înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul, trimițând o cerere la adresa de
corespondență sau adresa de e-mail a Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor, așa
cum este specificat la punctul 2 de mai sus.
12. Aveți dreptul să depuneți o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
J. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua Concursul.
K. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator si Participanţii la Programul „Tedi – Scoala
Sigurantei” se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat
un incident în legătură cu desfășurarea Programului, înainte de orice acțiune în justiție sau
procedură contencioasă în fața oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului
cu o sesizare/reclamatie în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns
scris la sesizarea/reclamația înaintată, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea
sesizării/reclamației. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
Prezentul Regulament s-a incheiat azi 23.09.2019 in doua exemplare originale.

Organizator,
Maspex Romania SRL

