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Anexa 1- la INFORMARE în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

DECLARAȚIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
PERSONALE
Subsemnatul/Subsemnata

………………………………………………………………………………,

CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, angajat(ă) al/a Universității ”Bogdan Vodă”
din Cluj-Napoca, Facultatea de…………………………..………………………………………., având funcția
de……………………........................................, domiciliat(ă) în:……………………… Str.:………………………….
………………………………….., nr.:……..…, telefon:……………………………..., e-mail:……………………….…..,
declar prin prezenta, că sunt de acord ca Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
(UBV) să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele personale în cadrul
activităților aferente ....(se trece obiectul solicitării pentru care se face colectarea datelor sau temeiul
legal)…., în calitate de operator de date de cu caracter personal, respectând prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
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 (Regulamentul
general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 .
Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am
luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor
mele personale, în scopurile descrise mai sus.
DATA
……………………………………

SEMNĂTURA
………………………………………

Notă: Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca colectează și prelucrează datele Dumneavoastră
cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul
furnizarii serviciilor educaţionale.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date "prelucrare"
înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

