CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Serviciul Resurse Umane
Cluj-Napoca , str. G-ral E. Grigorescu, nr. 37-39
Tel: +40 264 420 146 ; +40 264 420 147 ; Fax +40 264 420 602
Cod operator de date cu caracter personal nr. 16190
Anexa nr.1-Referat nr.15978 /16.07.2018

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a)_________________________________________________
născut(ă)
în
___________________________________________ judeţul __________________________ la data de
___________________
poseosor
al
B.I.
seria
______________
nr.________
eliberat
de___________________________________________
cu
domiciliul/reședința
în
localitatea
______________________________judeţul____________________str.__________________________________
nr._______ bl.______ sc._____ et.____ ap. ___ în calitate de .........................................................declar în mod
expres următoarele:
am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu cerințele
Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cee ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și declar că sunt de acord/ nu sunt de acord ca aceste date cu
caracter personal să fie stocate, prelucrate și utilizate.
Datele cu caracter personal prelucrate de D.G.A.S.P.C.Cluj(denumit în continuare Operator) sunt cele privind
numele şi prenumele, CNP-ul, seria şi numărului actului de identitate, domiciliul, sexul, data şi locul naşterii,
cetăţenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, telefon, e-mail, profesie, loc de muncă, venituri, etc., în scopul
asigurării accesului la serviciul de evaluare complexă și la beneficiile și drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006
și a criteriilor de calitateOrd. MM 762/2007 si MSF 1992/2007 a procesului de evaluare complexa a persoanelor
adulte cu handicap.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Operator in vederea realizării unui
interes legitim şi vor fi comunicate acelor autorități publice centrale sau locale care au dreptul de a avea acces la
date cu caracter personal cu condiția ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile
fundamentale ale persoanei vizate.
Datele cu caracter personal pe care Operatorul (D.G.A.S.P.C.Cluj) le divulgăcătre persoanele împuternicite să le
prelucreze sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal învederea realizări iserviciilor respective și,
totodată, le solicităm să nu folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile să ne
asigurăm că toate entitățile cu care noi lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de
siguranță și securitate.
Datele cu caracter personal sunt păstrate de Operator atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare
aplicabile la nivelul instituției publice D.G.A.S.P.C. Cluj.
Am fost informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiez astfel: dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, dreptul
de a mă adresa justiției.
Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior ne puteți contacta utilizând datele de contact:
înatențía : Responsabil cu Protecțíadatelor D.G.A.S.P.C. Cluj
Adresa de corespondenta: D.G.A.S.P.C. Cluj, Str. G-ralEremiaGrigorescu nr.37-39, Jud. Cluj
Email: dgaspcdate@gmail.com
telefon: 0264/420146 int.434

Data, _______________

Semnătura,___________

