Consimțământ
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a_______________________________________________, în nume propriu şi cunoscând
sancţiunile prevăzute de lege cu privire la falsul în declaraţii, declar că sunt de acord ca Primăria Sectorului 5, cu
sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti, în calitate de Operator, să fie autorizată să
proceseze datele mele cu caracter personal:
- Nume, Prenume
- Date de contact: e-mail, telefon, loc de muncă
- Date biometrice: fotografii, înregistrări audio, înregistrări video.
Am fost informat că:
1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal respectând principiile legalității, echității și
transparenței, exclusiv în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu Art. 5 al GDPR.
2. Baza legală de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat în mod direct, o constituie
îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi respectarea intereselor legitime reglementate prin
considerentele 47, 48 și art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD, precum și a consimțământului
subsemnatei/subsemnatului, conform considerentelor 32, 42, 43 și art. 6 alin. 1.
3. Scopul prelucrării datelor personale îl reprezintă înscrierea și participarea la procedura de
evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație la care Consiliul Local al Sectorului 5 este asociat
unic sau acționar
4. Perioada de prelucrare a datelor personale este egală cu perioada desfășurării procedurii de
evaluare/selecție, continuată cu perioada de arhivare a documentelor, conform nomenclatorului arhivistiv.
5. La data aplicării Regulamentului beneficiez de următoarele drepturi:
• Dreptul la informare – pot solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor mele personale;
• Dreptul la rectificare – pot rectifica datele personale inexacte sau le pot completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – pot obține ștergerea datelor;
• Dreptul la restricționarea prelucrării - pot solicita restricționarea prelucrării;
• Dreptul de opoziție – pot să mă opun, în special, prelucrărilor de date în condițiile legii;
• Dreptul la portabilitatea datelor - pot primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-am
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date să fie transmise
altui operator;
• Dreptul de a depune plângere - pot depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe
consimțământul meu, îl pot retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru
viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: pot cere și obține intervenția umană cu privire la
respectiva prelucrare, îmi pot exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și pot contesta
decizia.
•
•
6.
7.
8.
9.

Pot formula plângere în faţa unei Autorităţi de supraveghere.
Am fost informat că pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale, comunicarea datelor
mele personale este absolut necesară.
Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea în care voi formula Notificare scrisă privind respectarea oricărui
drept identificat mai sus, aceasta va fi soluționată în maxim 30 de zile calendaristice de la data recepționării
de către Operator.
Am fost informat că datele cu caracter personal vor fi furnizate doar persoanelor împuternicite de Operator,
în condiţiile legii, precum şi autorităţilor publice în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.
Am fost asigurat de confidenţialitatea prelucrării datelor mele cu caracter personal precum şi de asigurarea
tuturor condiţiilor pentru securitatea prelucrării datelor de Operator;
Am fost informat că dacă operatorul va prelucra datele personale furnizate de subsemnatul, cu un scop
secundar celui pentru care am comunicat datele, voi fi informat prelabil prelucrării privind scopul secundar
respectiv şi voi cunoaşte orice informaţii suplimentare.

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile
descrise în prezenta.
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