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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 

 
 

Subsemnatul/a: 

 

Nume: ............................, Prenume: ................................., data și locul nașterii: .......................... 

......................................., legitimat/ă cu BI/CI/Pașaport, seria: ........, nr. ................., eliberat de: 

..........................., La data de ..........................., C.N.P.1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresa domiciliului și/sau reședinței: ............................................................................................, 

Telefon: ....................................................., Adresă email: ............................................................,  

 

 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile legislației penale privind falsul în declarații, următoarele: 
 
          Am luat la cunoștință, că îmi pot exercita toate drepturile,  în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului Comunității Europene 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), în 
mod special următoarele drepturi: 

 Dreptul de acces la date: Dreptul de a obține de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, la 

cerere, confirmarea faptului că datele în legatură cu mine sunt sau nu prelucrate de către aceasta.  

 Dreptul de intervenție: Dreptul de a obține, la cerere, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date 

anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.  

 Dreptul de opoziție: Dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea 

particulară, că datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții lega le contrare.  

Aceste drepturi pot fi exercitate adresând o cerere către DGASPC Neamț, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se va 
menționa adresa mea de domiciliu, sau în format electronic (scanat) pe adresa de e-mail a instituției: office@dgaspcneamt.ro. Cererii i se va 

atașa o fotocopie lizibilă după actul meu de identitate. 
În conformitate cu prevederile legale, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea de către DGASPC Neamț a 

informațiilor enumerate mai jos, înregistrate pe numele meu în evidențele proprii, autorizând în același timp DGASPC Neamț să folosească 
aceste date personale, consultarea informațiilor înregistrate pe numele meu la orice alte instituiții publice ori alte organe și autorități, precum 

și transferarea acestor date entităților din cadrul DGASPC, cenzorilor sau organelor de control și/sau audit, cedarea acestor date către terți, ori 
de câte ori este necesar în scopul inițierii, derulării și realizării atribuțiilor prevăzute de lege, iar în cazul în care nu voi fi de acord, mă oblig 

sa notific în scris DGASPC Neamț despre aceasta. De asemenea îmi exprim acceptul asupra monitorizării video perimetrale și de interior din 
cadrul structurilor DGASPC Neamț în vederea sporirii securității. 

Categorii de informații prelucrate: 
― date cu caracter personal având funcție de identificare (ex. nume și prenume, adresă de domiciliu, inclusiv localitatea, codul 

poștal, județul și țara, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalent, tip act de identitate, serie și număr, 
rezident/nerezident, cetățenia, starea civilă, naționalitatea, numărul de telefon, e-mail ...) 

― date cu caracter personal referitoare la raporturile existente cu D.G.A.S.P.C. Neamț (ex. situația familială, nivelul studiilor 
efectuate, ocupația, venituri realizate, date referitoare la dosarul medical, date despre contul bancar, etc.) 

          Am luat la cunoștință că în cazul nefurnizării tuturor datelor solicitate, D.G.A.S.P.C. Neamt nu poate analiza și lua niciun fel de decizii 
referitoare la orice cerere sau relație inițiată cu D.G.A.S.P.C. Neamț. 

          Sunt de acord ca la încheierea raporturilor cu D.G.A.S.P.C. Neamț, aceasta să îmi arhiveze/prelucreze în continuare datele personale pâna la 
împlinirea termenelor legale prevăzute în acest sens sau în conformitate cu prevederile interne ale D.G.A.S.P.C. Neamț. 

 

 

 

Numele și prenumele: .........................................................                                                    Data:  .............................................. 
 

Semnătura: ............................. 

                                                
1 Pentru persoanele care au cetățenie română și/sau cetățenilor străini care dețin certificat de înregistrare, carte de rezidență sau carte de rezidență permanentă.  
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Împuternicire 

 

 

          Sus-numitul,  împuternicesc pe:   Nume: ........................., Prenume: .................................., 

BI/CI Seria: .........., Numărul: ............................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , 

Domiciliat/ă în localitatea: ........................................, Strada ........................................................, 

Numărul: ......., Blocul: ........, Scara: ....., Etajul: ....., Apartamentul: ......, Județul: ......................, 

Telefon: .............................................., Adresă email: ..................................................................., 

pentru a mă reprezenta în relațiile cu DGASPC Neamț, pentru următoarele: 

 

       ROVINIETĂ 

 

       ACORDURI 

 

       SCHIMBARE MOD PLATĂ 

 

       RELUARE PLATĂ 

 

       SISTARE PLATĂ 

 

       DECESE 

 

       ELIBERARE DOCUMENTE  -       COPIE CERTIFICAT ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 

                                                                         -       COPIE DOCUMENTE MEDICALE 

  

 

 

 

 

 

 
Numele și prenumele:     ......................................................................                       Data:  ................................. 

 

Semnătura: ............................................. 

 


