
Măsuri suplimentare de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă la grădiniţă (SPATZ) Declaraţie de consimţământ a părinţilor din landul Baden-
Württemberg  

Declaraţie de consimţământ a părinţilor pentru anul şcolar _______ 

pentru participarea la dezvoltarea cunoştinţelor de limbă la grădiniţă 
(SPATZ) în 

landul Baden-Württemberg 

 
 

 

Stimaţi părinţi, 

 

Grădiniţa noastră ________________________________________________________  

doreşte să beneficieze de o subvenţie din partea landului Baden-Württemberg pentru măsuri 

suplimentare de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă la grădiniţă. 

 

Prin programul de sprijin "Subvenţii pentru dezvoltarea cunoştinţelor de limbă în toate 

grădiniţele pentru copii cu nevoi suplimentare (Directiva SPATZ)", copiii care necesită măsuri 
suplimentare de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă urmează să fie sprijiniţi pe durata 
învăţământului preşcolar prin oferte speciale de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă, care 
depăşesc cadrul programei generale de dezvoltare a vorbirii la grădiniţă. 
Mai multe informaţii despre măsurile suplimentare de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă la 
grădiniţă găsiţi la adresa www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Banca Landeskreditbank - banca de dezvoltare a landului - a fost mandatată de Ministerul 

Învăţământului cu implementarea procedurii de subvenţionare. Documentele corespunzătoare pot fi 

consultate la adresa www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Am constatat că pentru fiul/fiica dvs. ar fi util şi de dorit luarea unor măsuri suplimentare de dezvoltare 

a cunoştinţelor de limbă şi că prin urmare este nevoie de un program suplimentar, derulat în cadrul 

unei grupe, de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă. Detalii despre acest lucru vă vom comunica cu 

plăcere în cadrul unei discuţii personale. 

 

Ne-am bucura foarte mult, dacă fiul/fiica dvs. va lua parte la măsurile suplimentare de dezvoltare a 

cunoştinţelor de limbă organizate în instituţia noastră. Pentru a putea solicita şi primi o subvenţie din 

partea landului pentru aceste măsuri, trebuie îndeplinite anumite condiţii. Printre acestea se numără 

şi consimţământul părinţilor pentru participarea copilului la măsurile în discuţie. 

 

Vă rugăm din inimă ca prin semnătura dvs. să fiţi de acord cu participarea copilului dvs. la aceste 

măsuri. Vă asigurăm că în cadrul demersului de depunere a cererii, datele personale ale copilului dvs. 

nu vor transmise în exterior şi că se vor respecta dispoziţiile Legii cu privire protecţia datelor a 

landului Baden-Württemberg. 

 

 

Vă mulţumim anticipat pentru consimţământul dvs. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ
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Consimţământ: 
 

 Sunt de acord ca fiul / fiica mea ___________________________________ 
      să participe la măsurile suplimentare de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă la 

      grădiniţă (SPATZ), măsuri finanţate de landul Baden-Württemberg. Îmi este cunoscut 
faptul că participarea este voluntară.  

 Sunt de acord ca, în scopul solicitării unei subvenţii pentru finanţarea 
programului suplimentar de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă, grădiniţa să 
comunice numele şi data de naştere ale fiului/fiicei mele băncii 
Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank („cunoscută ca L-Bank”).  

     Datele copilului dvs. sunt prelucrate în principiu numai de către grădiniţă. Numai 
în cazul unei verificări prin sondaj, datele copilului dvs. vor fi eventual trimise 
băncii Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank („cunoscută ca L-
Bank”).  L-Bank are nevoie de datele menţionate pentru a-şi putea îndeplini 
obligaţia care îi revine de verificare a condiţiilor de finanţare. Îmi este cunoscut 
faptul că fără acest consimţământ participarea copilului meu la măsurile de 
dezvoltare a cunoştinţelor de limbă nu este posibilă.  

 
Acest consimţământ este voluntar şi pe viitor poate fi revocat în orice moment. Revocarea se 
poate referi şi numai la o singură parte a consimţământului declarat mai sus. Prin revocarea 
consimţământului nu se aduce atingere legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal care s-a 
efectuat în virtutea consimţământului până la data revocării. Neacordarea sau revocarea 
consimţământului nu atrage după sine niciun fel de dezavantaje. 
 
Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Ministerul 
Învăţământului, Tineretului şi Sportului.  
  
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului dvs. 
La încheierea programului de dezvoltare a cunoştinţelor de limbă, datele personale ale copilului 
vor continua să fie stocate din motive legale şi ulterior vor fi şterse.   
 

Faţă de grădiniţă aveţi dreptul de a fi informat cu privire la datele dvs. cu caracter personal, de 
asemenea aveţi dreptul de corectare, ştergere sau limitare a prelucrării, drept de contestare a 
prelucrării şi dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea aveţi dreptul de a depune plângere la 
autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor, precum şi la responsabilul pentru protecţia 
datelor şi libertatea de expresie al landului Baden-Württemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Data, semnătura (semnăturile)1, 2 

 

 

1 Semnarea consimţământului trebuie să se facă întotdeauna de toţi întreţinătorii copilului, cu excepţia situaţiei în care părinţii 
întreţinători trăiesc separat şi copilul locuieşte în mod obişnuit, cu consimţământul unui părinte sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti, 
la celălalt părinte. În acest caz este suficientă semnătura părintelui la care locuieşte copilul. 
 
2 Acest formular nu trebuie returnat (semnat), dacă nu se dă consimţământul. 
 

 

 
 

      
     Declaraţia de consimţământ rămâne la organul responsabil şi trebuie prezentată băncii Landeskreditbank, la cererea acesteia. 
 
 


