DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________,
domiciliat/ă în____________________________________________________________,
telefon___________________, adresă e-mail:___________________________,la data
de________, în localitatea ____________________, act de identitate (C.I./B.I.): seria
_____________, nr._________________________, emis la data de________, de
către_________________________.
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de către Direcţia generală de asistență socială (DGAS) Constanța, cu sediul în
municipiul Constanţa, strada Unirii nr. 104, judeţul Constanţa, reprezentată legal prin Director
General - Mereuţă Emil, conform celor menționate în tabelul de mai jos:
TIP DATE PERSONALE

SCOPUL PRELUCRĂRII

UNDE DE
PĂSTREAZĂ
DATELE,

DURATA
PĂSTRĂRII

LA CE
COMPARTIMENTE
DIN CADRUL
SPAS VOR FI
TRANSMISE

VOR FI
TRANSMISE
LA TERȚI?
DA/NU
(SCOP)

☐ Prenumele și/sau numele
☐ Sexul
☐ Cetățenia
☐ Vârsta
☐ Data nașterii
☐ CNP-ul
☐ Serie și număr CI/BI
☐ Adresa
☐ Adresa de e-mail
☐ Serie și numar pasaport/carnet
de conducere
☐ Numărul de telefon
☐ Identificatori unici
☐ Imaginea
☐ Date financiare/bancare
☐ Educația
☐ Stare civilă
☐ Date despre sanatate
☐ Semnătura ( olografă, copie
electronica a semnăturii)
☐ Conturile pe platformele sociale
(Facebook, LinkedIn, Instagram,
Yahoo etc.)
☐ Locul de munca
☐ Altele*:
*altele – se mentiona tipul de data cu caracter personal a fost colectată

În temeiul prezentei „Declarații de consimțământ“, DGAS poate prelucra categoriile speciale
de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau
etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la
sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei
persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea
sexuală:
☐
Da
☐ Nu
Am fost informat despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor mele cu
caracter personal și mi-a fost adus la cunoștință faptul că „Nota de informare a persoanelor
vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și special“ (conform art. 13 și art. 14
din Regulamentul UE nr. 679/2016) se găsește pe site-ul www.spas-ct.ro și la avizierele
instituției.

Semnătură:
Nume și prenume:
Data:
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