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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Având in vedere prevederile din Regulamentul (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 (RGDP),  vă aducem la cunoștință urmatoarele: 

 

1. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite / sunt folosite in 

scopul intocmirii documentelor de angajare si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca 

2. Stocarea datelor se va face pe durata desfasurarii activitatii in baza contractului individual de 

munca incheiat, în conformitate cu legea Arhivelor nationale. 

3. Aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 

aprilie 2016. 

4. Conform Regulamentului GDPR aveti următoarele drepturi referioare la datele personale:  

✓ dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;  

✓ dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;  

✓ dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;  

✓ dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau 

consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;  

✓ dreptul la restricționarea datelor personale;   

✓ dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;  

✓ dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;  

✓ dreptul la opoziție ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. 

 

 

Imi exprim in mod expres consimţământul ca Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” Iaşi să folosească datele 

de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie de mine, pentru scopurile și în condițiile prevăzute 

mai sus. 

 

 

 

Nume si Prenume         Data 

____________________________ 

Semnatura 

mailto:scoala40arusso@yahoo.com

