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Concurs  pentru  promovarea în funcţii  de conducere  a  grefierilor 

12 noiembrie 2021 

 

 

 

Declarație de acord cu 

condițiile de prelucrare  a datelor personale 

 

Curtea de Apel Alba Iulia, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3941 prelucrează datele 

personale furnizate de dumneavoastră în scopul derulării specifice  concursului  de  promovare  în  

funcții  de  conducere  a  grefierilor  din  12 noiembrie 2021. 

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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. 

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor 

personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți 

adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la  Curtea de Apel Alba Iulia. 

În scopul prelucrării exacte a datelor cu caracter personal, aveți obligația de a aduce la 

cunoștința operatorului, respectiv Curții de Apel Alba Iulia orice modificare survenită asupra datelor 

personale. 

 

 

Subsemnatul/a……………..........................................................................................................                     

CNP ..........................................................., B.I./C.I. seria ........ nr. ................................... domiciliat în 

.......................................................................................................................declar că sunt de acord ca 

datele cu caracter personal furnizate în cererea de înscriere  la concursul  de  promovare  în  funcții  de  

conducere  a grefierilor  din  12 noiembrie 2021, să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 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. 

 

             Data                                                       Semnătura 
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