INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESUSRSELOR UMANE

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, cu domiciliul în localitatea
_________________________, str. ________________________, nr. ___, bl. ______, sc. ____, et. ____,
ap. ____, județ/sector __________________________ telefon ______________, născut/ă la data de
_______________,

legitimat

cu

BI/CI seria _____

nr _______________,

emis

la data de

___________________, CNP _______________________________ declar prin prezenta că sunt de acord
cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, rezultate din copiile actelor depuse pentru
înscrierea în vederea participării la activitățile cursului de formare profesională pentru ocupația de “Expert
Achiziții Publice”.
Datele vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor), transmisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi liberă circulație a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. Categoriile de date care se
prelucrează în cadrul acestui curs sunt: nume, prenume, numele și prenumele membrilor de familie, data și
locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, CNP, serie și număr CI, adresă, telefon, e-mail, gen,
vârstă, mediu rezidențial, nivel de instruire, imagini foto, video, date privind starea de sănătate, date
biometrice.
De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a imaginii mele (fotografii, filme, clipuri etc.)
exclusiv în scopul promovării cursului de „Expert Achiziții Publice”: pe pliante, postere, broșuri, presa scrisă
și audio video, site etc. Imaginile nu pot fi degradante, sau defăimatoare și nu pot aduce atingere dreptului la
viața privată, decentă și/sau norme morale.

Data:

Semnătura

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESUSRSELOR UMANE

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, având codul de operator de date cu caracter personal nr.
18904, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.
Scopul prelucrării datelor personale este desfăşurarea activităţilor în cadrul cursului de formare profesinală
pentru ocupația de “Expert Achiziții Publice”.
NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal.
Refuzul determină neincluderea dumneavoastră în programul de formare profesională pentru ocupația de
“Expert Achiziții Publice” şi nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile prevazute în programa
acestui curs.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Institutul pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul în Mun. Constanța, Str. I. Ghe. Duca, Nr. 46 sau prin e-mail la
adresa office@idru.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Observaţie:
"orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări
efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

