
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

de către PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI, JUDEŢUL IALOMIȚA

Subsemnat.....  ..............................................................................................................................,CNP................................................................,   în
calitate de SOLICITANT ANGAJARE îmi exprim în mod expres liberul consimţământ, fără echivoc, lipsit de ambiguitate, pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor legale referitoare la ANGAJARE ŞI A CELOR FINANCIAR-CONTABILE.

De  asemenea,  am  luat  la  cunoştinţă  informarea  care  cuprinde  aspecte  referitoare  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal,  obligaţiile
operatorului şi drepturile care îmi revin conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi  privind libera circulaţie a acestor date şi  că pot reveni  oricând asupra consimţământului  acordat prin prezentul document,
beneficiind astfel de toate drepturile ce decurg.

Prezentul document a fost întocmit în două exemplare din care unul rămâne la subsemnat___  şi unul la structura de REUSRSE UMANE.
Data..................................................................
Semnătura........................................................

Am primit un exemplar, repezentant PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI
Numele şi prenumele........................................

Semnătura........................................................

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea 
principiilor menţionate în continuare, în scopul procesării informaţiilor pentru întocmirea documentelor legale referitoare la cazarea în cadrul hotelului 
şi întocmirii documentelor financiar-contabile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să 
asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana 
vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, altor autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colectate în 
activiatea specifică. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII: 
Legalitatea - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale; 
Confidenţialitatea - Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de 

confidenţialitate; 
Consimţământul persoanei vizate - .Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict

menţionate în Regulamentul nr. 679/27.04. 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea 
prelucrare; 

Informarea - Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; 
Protejarea persoanelor vizate - Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de 

opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; 

Securitatea - Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu 
caracter personal procesate. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Regulamentul nr. 679/27.04. 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date):

- Dreptul de acces – aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că nu prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc şi, în 
caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate;

- Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit 
în mod automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

- Dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei 
sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are
drept scop marketingul direct, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării în orice moment;

- Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să vă fie corectate, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal. Rectificarea va fi comunicată 
fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;

- Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – aveţi dreptul de a solicita să vă ştergem datele cu caracter personal fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există motive 
legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru nerespectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost 
colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;

- Dreptul la restricţionarea prelucrării – contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; 
prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; nu mai 
avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanţă; v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) , pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime 
ale noastre prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Pentru mai  multe  datalii  şi  informaţii  vă  puteţi  adresa  Autorităţii  Naţionale  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter
Personal.Str. Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti Telefon: (021).252.58.88 Fax: (021).252.57.57 Web:  http://www.dataprotection.ro

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date


