
Anexa 3  
 

 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Subsemnatul/a 

.........................................................................................................................., posesor/are a 

actului de identitate BI/CI seria ............., nr ..........................................., 

CNP......................................................................................,  

 

 

declar prin prezenta că sunt de acord ca Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Flămânzi să proceseze datele mele personale în cadrul procesului de de selecție pentru 

ocuparea pozițiilor temporar vacante în cadrul proiectului „outdoorSCHOOL - Măsuri 

integrate pentru creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar la nivelul 

localităților Flămânzi, Albești și Prăjeni, Județul Botoșani”, cod SMIS 154190, în baza 

Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și 

prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu 

accesarea și prelucrarea acestora în sistemul electronic MySMIS, cu scopul realizării 

verificărilor presupuse legislația  aplicabilă de către AM/OI, sau oricare alt organism abilitat 

de lege pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, respectiv 

gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. 

Tipul de date colectate şi prelucrate sunt cele relevante pentru motivele/ 

scopurile de mai sus şi pot include: 

•            numele și prenumele, CNP, date CI; 

•            date de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail; 

•            înregistrări/ imagini candidaților, detalii financiare; 

•            detalii despre educație şi performanţa academică; 

•            detalii privind angajarea şi locul de muncă; 

 

După încetarea procesului de selecție derulat de către Liceul Tehnologic "Nicolae 

Bălcescu" Flămânzi, datele mele personale vor fi arhivate și păstrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare iar cele care nu intra sub incidența unei astfel de legislații vor fi 

distruse. 

 

Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, 

inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la 

acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la 

restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 



Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea 

datelor mele personale în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 

NUME SI PRENUME  ……………………………………… 

DATA   ……………………………………… 

SEMNĂTURA  ……………………………………… 

 

 

 
 


