Aprob,
Director,
Nelu DINCĂ

Domnule Director,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(ă) în
_________________________, str_____________________, nr_______, bl_______, sc_____, ap____,
județul _________, CNP _________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la programul
de formare profesională pentru meseria de _________________________________________________.

Am înțeles prevederile menționate pe verso și îmi dau acordul expres și neechivoc pentru
prelucrearea datelor mele cu caracter personal în scopurile și temeiurile declarate de către CRFPA
Teleorman.

Data:

Semnatura,

Domnului Director al Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman

Acord prelucrare date cu caracter personal
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este efectuata de catre CRFPA Teleorman in conformitate cu prevederile
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date.
Prelucrarea curenta este realizata in scopul organizarii, desfasurarii si certificarii programelor de formare profesionala.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin institutiei noastre sau in alte scopuri legitime, acordul dat prin prezenta, priveste
inclusiv dreptul CRFPA Teleorman de a transmite datele dumneavoastra personale, in scopul prelucrarii, catre autoritati publice - AJPIS
Teleorman, AJOFM si institutii bancare implicate, asigurand garantii adecvate pentru protejarea datelor.
Datele cu caracter personal prelucrate sunt, dupa caz: numele, prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, date din cartea de
identitate, certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, adresa de email, codul IBAN.
Datele sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile
legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.
Intelegeti ca furnizarea acestor date este necesara derularii relatiilor cu CRFPA Teleorman in conditii legale si ca, in lipsa acestora,
CRFPA Teleorman nu poate derula operatiunile specifice activitatii sale.
Retragerea prezentului acord poate avea drept efect, dupa caz, incetarea relatiilor cu CRFPA Teleorman, cu toate consecintele ce
pot deriva dintr-o astfel de incetare.
Orice cerere sau sesizare in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi transmisa in scris la sediul
CRFPA Teleorman, la adresa de e-mail crfpateleorman@hotmail.com sau nr. de telefon 0247 417291.
Va informam ca va puteti exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum:
Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la CRFPA Teleorman, la cerere (in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
1. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari
carora le sunt dezvaluite datele;
2. comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire
la originea datelor;
3. informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care
vizeaza persoana respectiva;
4. informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi
exercitate;
5. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta
plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor CRFPA Teleorman, in
conformitate cu dispozitiile legale.
CRFPA Teleorman este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la CRFPA Teleorman, printro cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:
1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor
incomplete sau inexacte;
2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevedeile RGPD/2016;
3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune
un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
CRFPA Teleorman este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite
datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si
semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie
prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
CRFPA Teleorman este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au
fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de a va adresa: Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru
apararea oricaror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost incalcate.

Semnătura,

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (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
Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
CRFPA Teleorman a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu
caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în
raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016

