BRĂILA

NOTĂ DE INFORMARE
OCPI Brăila (în calitate de operator) prelucrează datele cu caracter personal
furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, acestea fiind
destinate desfășurării concursului pentru ocuparea unui post vacant organizat în
perioada
al cărui candidat sunteți sau, după caz, executarea
Contractului Individual de Muncă a cărui parte puteți fi.
Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate, inclusiv CNP-ul (codul
numeric personal), acestea fiind necesare scopului menţionat anterior.
Refuzul dumneavoastră determină excluderea dumneavoastră din rândul
candidaților sau după caz, imposibilitatea încheierii Contractului Individual de
Muncă.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanților legali ai
persoanei vizate, autoritatea judecătorească, organele de urmărire penală și alte
instituții abilitate de lege să solicite informații.
Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 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), aveți următoarele drepturi: dreptul
de informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor
cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor (atunci când nu contravine unei
prevederi legale), dreptul la opoziție și dreptul de a depune o plângere în fața
autorității în domeniu.
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Declarație de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a, ……………………………………………….., născut la data de
....................... în ................................ fiul lui. .............................................. și al
............................................. identificat(ă) cu BI/CI seria .…….. numărul …………
CNP………………….……………............ eliberat/ă de SPCLEP............................... la data
de ……………….. cu termen de valabilitate până la data de........................... cu domiciliul
în. .................................................................... str. ......................................................... nr.
........ bl. ......... Scara ............ et. ............ ap. ....... Județul ........................................
reședința în ………….………….. ......................................... str. ……………........................
nr. …… bl. ........... Scara ............. et. .......... ap.…..., Județul ……………........ telefon:
......................................,
îmi exprim în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu
caracter personal de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila, rezultate
din prezenta declarație sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea la
concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant organizat în perioada
....................., în vederea participării la acest concurs și eventual a executării Contractului
Individual de muncă a cărui parte pot fi.
Am fost informat/ă despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin
în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 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): dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la
opoziție și dreptul de a depune o plângere în fața autorității în domeniu.
Mi s-a adus la cunoștință faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal
necesare determină excluderea din rândul candidaților sau după caz, imposibilitatea
încheierii Contractului Individual de Muncă.
Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare
domiciliu, statut civil etc.), mă oblig să informez în scris OCPI BRĂILA, în timp util.
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