Regulament Curs „Primii pași în Astronomie”
anul 2021
1. Astroclubul București organizează în prima parte a anului 2021 un curs practic de
astronomie, intitulat „Primii pași în astronomie” pentru copiii isteți.
2. Scopul cursului este de a oferi copiilor cunoștințe de bază legate de astronomie.
3. La acest curs pot participa copiii care vor fi împărtiti pe trei categorii de vărstă: 5-7 ani, 710 ani si 10 -14 ani în grupe separate și deci și în perioade separate.
4. Cursul se va desfășura în sistem de video conferință prin platforma ZOOM.
5. Cursul conține 4 ședințe pentru grupa 5-7 ani, 6 sedințe pentru grupa 7-10 ani și 8
sedinte pentru grupa 10-14 ani care se vor ține în zilele de marți începând cu ora 17:30
pentru grupele mici si respectiv ora 18:30 pentru grupa 10-14 ani, fiecare ședință având
ca durată aprox. 90 minute (fara pauză).
6. Fiecare participant va avea un bloc de desen A4, creioane colorate sau/și cerate, carioci
de diferite culori.
7. Datele de desfășurare pentru fiecare grupă se vor anunța separat.
8. Lectorii cursului sunt membri ai Astroclubului București.
9. Costul cursului este de 140 lei pentru grupa de varsta 5-7 ani (pentru 4 sedinte) , 210 lei
pentru grupa 7-10 ani (pentru 6 sedinte) si 280 lei pentru grupa 10-14 ani (pentru 8
sedinte)
10. Plata se va efectua integral la înscriere, prin virament bancar în contul Astroclubului
București deschis la Banca Transilvania.
11. Contul bancar este: R O 2 4 B T R L 0 4 5 0 1 2 0 5 8 5 3 9 1 0 X X
12. După ce se efectuează viramentul bancar se va trimite ordinul de plata (OP-ul) către
secretarul general al Astroclubului Dl. Simon Anghel la adresa de e-mail:
simonanghel@gmail.com pentru a se putea înregistra participarea. În e-mail, se va

specifica pentru ce a fost efectuată plata. Exemplu: Plată curs de astronomie
grupa mică (140 lei).
13. Se vor menționa numele complet, o adresă de e-mail la care să fie trimisă
invitația de Zoom (și nr. de telefon) pentru ca participantul să se poată conecta la
curs.
14. Pentru neclarități se poate trimite mesaj privat Astroclubului București.
15. Neparticiparea sau renunțarea la curs nu implică returnarea banilor.
16. Nu se va susține examen la sfârșitul cursului.
17. La sfârșitul cursului, participanții vor primi o diplomă de participare.
18. Participanții trebuie să respecte indicațiile lectorilor, sa păstreze liniștea.
19. Participanții trebuie să se respecte și să fie disciplinați pe durata desfășurării ședințelor
de curs.
20. Prin înscrierea la curs, se înțelege că participantul a luat cunoștință de prevederile
prezentului regulament și că le va respecta.
21. Pentru detalii și informații suplimentare puteți să ne contactați la tel: 0722 60 70 15 sau
pe adresa de e-mail: marian.naiman@gmail.com
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REGULAMENT - PROTECȚIA DATELOR PERSONALE.
Conform Legii in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulamentul UE 679
din 27 Aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25.05.2018 Asociatia Astroclubul
Bucuresti, in calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale
membrilor sai pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
Datele cu caracter personal colectate de la fiecare cursant sunt următoarele: nume,
prenume, data nașterii, număr de telefon, adresa de e-mail, orașul de reședință;
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt: (i)
asigurarea bunei functionari administrative a Asociatiei Astroclubul Bucuresti; (ii)
organizarea activitatilor Astroclubului Bucuresti și (iii) informarea completa, corecta si
la timp a cursantilor Asociatiei Astroclubul Bucuresti cu privire la orice aspect ce tine
de activitatea cursului.
Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este calitatea de cursant, persoanele
vizate aderând la regulamentul prezent voluntar si asumandu-si citirea, intelegerea si
respectarea actualului regulament.
Operatorul va stoca aceste date, in format electronic, accesul fiind limitat la membrii
Consiliului de Conducere al Asociatiei.
Avand in vedere prevederile legale, pentru buna functionare a Asociatiei,
Presedintele Astroclubului poate contacta direct, prin email sau telefon, orice cursant
in scopul indeplinirii unei sarcini derivate din regulament.
Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți, cu excepția
împuterniciților săi sau autorităților publice, potrivit legislației.
In cazul in care împuterniciții operatorului, in virtutea obligatiilor contractuale
asumate, au acces la datele cu caracter personal prelucrate in scopul bunei
desfasurari a activitatii Asociatiei, aceștia sunt tinuti sa respecte toate obligatiile
prevazute in prezentul regulament si toate drepturile participantilor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, între operator și persoanele împuternicite
fiind încheiate acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Cursantilor le sunt garantate drepturile prevăzute de legislația din România cu privire
la protecția datelor cu caracter personal, precum și de Regulamentul European nr.
679 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, în vigoare începând cu data de 25 mai 2018,
respectiv:
➢ Dreptul de acces - orice membru poate solicita informații privind activitățile de
prelucrare a datelor sale personale;
➢ Dreptul la rectificare - orice membru poate solicita rectificarea datele personale
inexacte sau de a obține completarea acestora;
➢ Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") - orice membru poate obține
ștergerea datelor, în cazurile prevăzute de lege;
➢ Dreptul la restricționarea prelucrării - orice membru poate solicita restricționarea
prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri
prevăzute de lege;
➢ Dreptul de opoziție - orice membru se poate opune prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul legitim al Operatorului/Organizatorului;
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➢ Dreptul la portabilitatea datelor - orice membru poate primi, în anumite condiții,
datele personale pe care le-a furnizat Operatoului, într-un un format care poate fi citit
automat sau participantul poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui
operator;
➢ Dreptul de a depune plângere - orice membru poate depune plângere față de
modalitatea de prelucrare a datelor sale personale la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a se
adresa instanțelor judecătorești competente;
➢ Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământul participantului, acesta și-l poate retrage oricând.
Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată
anterior retragerii ramânând în continuare valabilă.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea Participanților, adresată în scris, datată și
semnată, pe adresa Asociatiei Astroclubul Bucuresti, Strada Cuțitul de Argint 5,
București 052034, cu mentiunea clara pe plic IN ATENTIA ASOCIATIEI
ASTROCLUBUL BUCURESTI.
Responsabilul cu protecția datelor: Pentru informații suplimentare privind protecția
datelor cu caracter personal, participanții sunt rugați să se adreseze Presedintelui
Astroclubului Bucuresti, la adresa de email radu1981@gmail.com sau in scris către
Asociatia Astroclubul Bucuresti. la adresa Strada Cuțitul de Argint 5, București
052034, cu mentiunea clara pe plic IN ATENTIA ASOCIATIEI ASTROCLUBUL
BUCURESTI
Radu Moldovan Petruț ,

Președinte Astroclubul București
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