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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a _________________________________________________________, in calitate de 

beneficiar/titular/curator/ tutore/reprezentant legal, salariat/ă__________________________________  

domiciliat/ă în localitatea __________________strada  _________________________________________ 

nr. _______ , bloc _____, sc. __, et.__, ap._____,  posesor/ posesoare al CI seria _______, nr. ___________,   

CNP_____________________________. 

Declar prin prezenta că, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 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 RGPD), am luat la cunoștință că Directia de 

Asistenta Sociala Targoviste, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a-mi 

administra, prelucra și porta în condiții de siguranță, datele din dosarul/cererea/ancheta/_________________ 

___________________________________________________ pe care le furnizez sau pe care le furnizează. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau set de operațiuni efectuate 

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Totodată, am luat act de faptul că datele mele furnizate de mine sunt transmise, prin orice mijloc de 

comunicare, instuțiilor publie sau altor entități publice ori private, care la rândul lor, sunt operatori de date 

cu caracter personal. 

Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, 

beneficiez de  dreptul  de  acces,  de  prelucrarea a datelor  şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale și că am dreptul să solicit ştergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul 

Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. 

Dacă  datele  cu  caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare  

domiciliu,  statut  civil,  etc.)  mă oblig  să  informez  în  scris Directia de Asistenta Sociala Targoviste în 

timp util. 

Declaratia  este necesara in cadrul  D.A.S Targoviste____________________________________________ 

pentru _________________________________________________________________________________ 

 

Data ____/____/________      Semnătura___________________ 


