Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 2

DECLARAŢIE
Subsemnatul (a), _______________________________, CNP _________________ cu
domiciliul în localitatea ___________, judeţul __________, posesor al CI seria____ nr.
_______, eliberat de ___________________________, la data de ___________ , în calitate de
_________________________________________, declar pe propria răspundere că am luat la
cunoştinţă de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum şi de conţinutul informării Școlii Gimnaziale Nr.7 ,, Sfânta Maria”
Timișoara cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste
date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.7
,,Sfânta Maria” Timișoara.
În aceste condiţii, la solicitarea reprezentantului Operatorului, pun la dispoziţia acestuia,
de bună voie, datele personale ale subsemnatului/ei pentru scopurile menţionate în nota de
informare şi, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul U.E. nr.
679 / 2016, a următoarelor date personale: numele şi prenumele, cetăţenia, semnătura, datele din
actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mailul, profesia, locul de
muncă, formare profesională (diplome, studii), codul numeric personal, seria şi numărul actului
de identitate.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru scopurile prevăzute mai sus,
pe durata contractului meu cu Școala Gimnazială Nr.7 ,, Sfânta Maria” Timișoara.
De asemenea, declar că:
Sunt / Nu sunt de acord cu postarea numelui meu pe pagina web a Școlii Gimnaziale Nr.7
,, Sfânta Maria” Timișoara
Sunt / Nu sunt de acord cu postarea numărului de telefon personal pe pagina web a Școlii
Gimnaziale Nr.7 ,, Sfânta Maria” Timișoara
Sunt / Nu sunt de acord cu postarea adresei de e-mail personale pe pagina web a Școlii
Gimnaziale Nr.7 ,, Sfânta Maria” Timișoara
Notă: Școala Gimnazială Nr.7 ,, Sfânta Maria” Timișoara poate posta pe pagina de web
proprie, fără restricții, următoarele informații: denumirea postului, adresa de e-mail de serviciu,
numărul de telefon de serviciu.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _______________________

Semnătura _________________

Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 2

Informare

Școala Gimnazială Nr.7,, Sfânta Maria” Timișoara, cu sediul în Timişoara, Str. Ion
Ionescu de la Brad nr. 2 , prelucrează datele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră pentru desfăşurarea activităţilor aferente postului dvs în cadrul
instituției.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
este pe perioada validității contractului de management / contractului de muncă.
În calitate de angajator, Școala Gimnazială Nr.7,, Sfânta Maria” Timișoara va
centraliza şi transmite date cu caracter personal doar către instituții abilitate: M.E.N.,
A.R.A.C.I.P., I.T.M., A.N.A.F., A.J.O.F.M.
Pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din baza noastră de date sunt
implementate anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidenţialitatea
acestora, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislaţia relevantă.
Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, beneficiaţi de dreptul de acces,
de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul
de a fi uitat şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
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 Secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.7 ,, Sfânta Maria” Timișoara.

