Declarație de consimțământ
privindacordulpentruprelucrareadatelor cu caracter personal

Subsemnatul(a)
.......................................,
cod
numeric
personal
.......................................,
născut
(ă)
la
data
..............................
înlocalitatea.................................................,
domiciliat
(ă)
în
..........................................................................., posesor al C.I. seria........
nr....................., eliberată de ............................................., la data de
................, declarcă:
Am fostinformat (ă) cu privire la prevederileRegulamentului 679/26 aprilie 2016
privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter personal
șiprivindliberacirculație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general
privindprotecțiadatelor)
adoptat
de
Parlamentul
European
șiConsiliulUniuniiEuropene.
Am
fostinformat
(ă)
căbeneficiez
de
dreptul
de
acces,
intervențieasupradatelormeleșidreptul de a nu fi supusuneideciziiindividuale.

de

Am fostinformat (ă) cădatele cu caracter personal precumși ale copilului/copiilor meu/mei
minor/minori, urmeazăsă fie prelucrateșistocateîncadrulDirecțieipentru Sport șiTineret a
MunicipiuluiBucureștidoarînscopurileprevăzute de legislațieînceeacepriveștecalitatea mea
de reprezentant legal/tutore al copiluluibeneficiar .....................................
Am
fostinformat
(ă)
căprelucrareadatelormele
cu
caracter
personal
estenecesarăînvedereaobligațiilorlegaleceîirevinDirecțieipentru
Sport
șiTineret
a
MunicipiuluiBucureștiprecumșiînscopulintereselorșidrepturilorceîmirevin.
Am
fostinformat
(ă)
cădatelemele
cu
caracter
personal
suntcommunicateautoritățilorpubliceprecumșialtorinstituțiiabilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM,
A.N.I, la solicitareainstanțelorjudecătoreștisauorganelor de cercetarepenală, etc.).
Am fostinformat (ă) căînscopulprelucrăriiexacte a datelormele cu caracter personal, am
obligația
de
a
aduce
la
cunoștințaDirecțieipentru
Sport
șiTineret
a
MunicipiuluiBucureștioricemodificaresurvenităasupradatelormelepersonale.
Înconsecință, îmidauconsimțământulpentruprelucrarea, transmitereașistocareadatelor cu
caracter personal încadrulDirecțieipentru Sport șiTineret a MunicipiuluiBucurești

Data................................

Semnătura................................

ACORD PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Din data de_______________________
Subsemnatul /Subsemnata
__________________________________________________________născut(ă) înlocalitatea
_________________________ la data de _______________________________, fiul/fiicalui
_____________________ şi a _____________________________, cu domiciliulînlocalitatea
__________________________, strada ______________________________________________
nr.__________, blocul________,scara________, etajul_______, apartamentul ___________,
judeţul/sectorul___________________, legitimat cu: CI/BI seria_______nr.______________,
CNP: ________________________________________,
declarcă am luatcunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679
privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor
cu
caracter
personal
șiprivindliberacirculație
a
acestor
dateșideclarîn
mod
explicit
șiîmidauacordulînvedereaprelucrăriidatelor cu caracter personal înscop contractual și/sau
legal decătre D.S.T.M.B.
Totodatăîmidauacordulfață de posibilacomunicareaacestor date cătreautoritățipublice,
operatori, terțisauîmputernicițisaualtorcategorii de destinatari.
Am fostinformatasupraurmătoarele:
Dreptul
de
accesînseamnădreptul
de
a
obține
o
confirmare
din
parteaD.S.T.M.Bcăprelucreazăsau nu datele cu caracter personal și, încazafirmativ, acces la
datele respective si la informațiiprivindmodalitateaîn care suntprelucratedatele.
Dreptul la portabilitateadatelorse referă la dreptul de a primidatelepersonaleîntr-un
format structurat, utilizatîn mod curentși care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste
date să fie transmise direct altui operator, dacăacestlucruestefezabil din punct de
vederetehnic.
Dreptul
la
opozițievizeazădreptul
de
opoziție
la
prelucrareadatelorpersonaleatuncicandprelucrareaestenecesarapentruîndeplinireauneisarci
ni care serveșteunuiinteres public saucând are învedere un intereslegitim al operatorului.
Dreptul la rectificarese referă la corectarea, fărăîntarzierinejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte.
Dreptul la ștergereadatelor ("dreptul de a fi uitat")înseamnadreptul de a
solicitaștergereadatelor cu caracter personal, fărăîntârzierinejustificate, încazulîn care se
aplicăunuldintreurmătoarele
motive:
acestea
nu
maisuntnecesarepentruîndeplinireascopurilorpentru care au fostcolectatesauprelucrate; se
retrageconsimtământulsi nu existăniciun alt temeijuridicpentruprelucrare; existăopoziție la
prelucraresi nu există motive legitime care săprevaleze; datele cu caracter personal au
fostprelucrateilegal;
datele
cu
caracter
personal

trebuieștersepentrurespectareauneiobligațiilegale;
datelecu
caracter
fostcolectateînlegatură cu oferirea de servicii ale societătiiinformaționale.

personal

au

Dreptul
la
restricționareaprelucrăriipoate
fi
exercitatîncazulîn
care
persoanacontestăexactitateadatelor,
peo
perioada
care
ne
permiteverificareacorectitudiniidatelor;
prelucrareaesteilegala,
iarpersoana
se
opuneștergeriidatelor cu caracter personal, solicitândînschimbrestricționarea; încazulîn
care Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal înscopulprelucrării,
darpersoanai le solicităpentruconstatarea, exercitareasauapărareaunuidreptîninstantă;
încazulîn care persoana s-a opus prelucrăriipentruintervalul de timpîn care se
verificadacadrepturilelegitime ale operatoruluiprevaleazăasupracelor ale persoanei
respective.
Toateacestedrepturi pot sa fi exercitateprintr-o cererescrisa, semnatasidatata, transmisa la
sediul din B-dulMagheru nr.28-30, Sector 1, Bucureștisau la adresa de e-mail
:dstmb@mts.ro;

Nume____________________
Semnatura________________________Data___________________

