DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul
CNP

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

,

, declar că am luat la cunoștință de dispozițiile legii nr.

677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum și de conținutul
informării Casei Corpului Didactic Botoșani cu privire la aceste date (informare aflată pe
verso) și declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie stocate,
prelucrate și utilizate.
Declar, susțin și semnez după ce am luat la cunoștință, sunt de acord cu întregul
conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Data,
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Semnătura,
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Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

INFORMARE
CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI, cu sediul în Botoșani, bd. Mihai Eminescu
nr. 40, județul Botoșani, denumită în continuare „CCD BT”, prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată
completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice CCD BT are obligația de a
administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale
care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:
a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație și cultură, în
sensul inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și CCD BT;
b) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu cursanții, prin intermediul poștei
electronice, pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare
derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și CCD BT.
Sunteți obligat să furnizați datele enunțate, deoarece în cazul nefurnizării corecte
și complete a acestora, CCD BT poate să refuze inițierea de raporturi juridice cu
dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele
reglementărilor speciale in domeniul educațional.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt
comunicate numai următorilor destinatari:
− persoana vizată;
− partenerii contractuali ai operatorului;
− instituții de învățământ și educație.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra
datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să
vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor,
cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către CCD
BT este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată către CCD BT.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
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