
Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/(a), ______________________________________________ declar următoarele: 

Prin completarea cererii îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină 

cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale și/ sau a membrilor familiei mele în 
următoarele scopuri: 

• introducerea datelor mele personale și/ sau a membrilor familiei mele în baza de date proprie a 

DGASPC Sector 2, în regim propriu, conform prevederilor legale în vigoare privind protecția 
datelor cu caracter personal; 

• utilizarea datelor mele personale și/ sau a membrilor familiei mele pentru efectuarea anchetei 

sociale și pentru transmiterea de răspunsuri, solicitări și/ sau informări, precum și pentru a putea 

beneficia de tichete/ stimulente/ alocație etc.;  

Odată cu acordarea consimțământului, am fost informat cu privire la (i) drepturile conferite de 

GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date, (ii) la respectarea drepturilor mele cu 

privire la datele cu caracter personal, (iii) cât si asupra consimțământului exprimat de mine pentru 

colectarea, prelucrarea și cu gestionarea datelor mele personale de către DGASPC Sector 2 și declar 
pe propria răspundere că: 

- accept necondiționat ca datele mele personale să fie incluse în baza de date proprie a DGASPC 

Sector 2 și să fie prelucrate de către aceasta, totodată accept necondiționat ca datele mele personale 

să fie transmise către părți terțe (instituții publice, autorități ale statului, etc.-numerotarea nefiind 
exhaustivă) în vederea atingerii scopului cu privire la care datele respective sunt prelucrate; 

- am fost informat cu privire la categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de către DGASPC 

Sector 2 în baza prezentului consimțământ, cu privire la: nume, prenume, vârstă, adresa, datele 

complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, situația mea socială, 

economică și financiară și/ sau a membrilor de familie; 

- am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: DGASPC Sector 2, cu sediul în 

București, str. Olari nr. 15, Sector 2; 

- am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv, 

număr de telefon: 021.252.22.02 (int. 207) și adresa de e-mail: gdpr@social2.ro; 

- am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în 
cuprinsul prezentului document; 

- am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate conform 
nomenclatorului arhivistic; 

- am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa 

București str. Olari nr. 15 pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la 

datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, 
dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul 

consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului 
să fie afectată; 

• Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 
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