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Declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Subsemnatul/(a), ______________________________________________ declar următoarele: 
Prin completarea cererii îmi ofer consimţământul în mod expres, liber, neechivoc şi în deplină cunoştinţă 
de cauză pentru utilizarea datelor mele personale şi/ sau a membrilor familiei mele în următoarele scopuri: 
• introducerea datelor mele personale şi/ sau a membrilor familiei mele în baza de date proprie a 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, în regim propriu, conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor 
cu caracter personal; 
• utilizarea datelor mele personale şi/ sau a membrilor familiei mele pentru efectuarea anchetei sociale şi 
pentru transmiterea de răspunsuri, solicitări şi/ sau informări, precum şi pentru a putea beneficia de 
tichete/ stimulente/ alocaţie etc.;  
Odată cu acordarea consimţământului, am fost informat cu privire la (i) drepturile conferite de GDPR – 
Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date, (ii) la respectarea drepturilor mele cu privire la datele 
cu caracter personal, (iii) cât şi asupra consimţământului exprimat de mine pentru colectarea, prelucrarea 
şi cu gestionarea datelor mele personale de către D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi declar pe propria răspundere 
că: 
- accept necondiţionat ca datele mele personale să fie incluse în baza de date proprie a D.G.A.S.P.C. 
Sector 2 şi să fie prelucrate de către aceasta, totodată accept necondiţionat ca datele mele personale să fie 
transmise către părţi terţe ( instituţii publice, autorităţi 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 D.G.A.S.P.C. 
Sector 2 în baza prezentului consimţământ, cu privire la: nume, prenume, vârstă, adresa, datele complete 
din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, situaţia mea socială, economică şi financiară 
şi/ sau a membrilor de familie; 
- am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu sediul în 

Bucureşti, str. Olari nr. 15, Sector 2. 
- am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, respectiv, număr 
de telefon: 021.252.22.02 (int. 207) şi adresa de e-mail: gdpr@social2.ro.  
- am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menţionate în 
cuprinsul prezentului document; 
- am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de minim 5 
ani; 
- am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa 
Bucuresti, str. Olari nr. 15, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele 
mele personale; dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare a prelucrării datelor personale, dreptul de a 
mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimtământ în 
orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimţământului să fie afectată; 
• Am fost informat despre dreptul de a putea depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. 

 
     Data:           Semnătura 
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INFORMARE  

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 prelucrează date cu caracter personal 

în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale, a unor operaţiuni si scopuri legitime legate în principal de 

administrarea, realizarea, urmărirea, evaluarea, încadrarea, dezvoltarea, îmbunătățirea, serviciilor specifice 

derulării activităţii noastre, dar și în vederea informării beneficiarilor referitoare la acestea, cât şi a 

menţinerii evidențelor legate de activitățile desfăşurate de noi – servicii condiţionate de furnizarea datelor 

personale. 

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisă prin GDPR – 

Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi cu respectarea drepturilor beneficiarilor. 

Datele ce urmează a fi colectate direct de la beneficiar sau de la membrii familiei acestuia se referă la 

informaţii cu caracter personal şi/ sau date fără caracter personal cum ar fi: nume, prenume, vârstă, 

adresă, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, situaţia socială, 

economică şi financiară referitoare la beneficiar şi/sau a membrilor familiei. Informațiile vor fi colectate 

prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de Lege. 

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, instituţia noastră poate 

dezvălui datele cu caracter personal ale beneficiarilor sau ale membrilor de familie ai acestora următoarelor 

categorii de destinatari: autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate 

ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate. 

Beneficiarul sau membrii de familie ai acestuia, în calitate de persoane vizate, sunt obligate să furnizeze 

date complete, actualizate şi corecte pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.  

Un eventual refuz din partea beneficiarului sau a membrilor de familie ai acestuia de a ne furniza aceste 

date ar putea atrage imposibilitatea din partea institiuției de a furniza serviciile necesare, de a răspunde 

solicitărilor acestora sau de a realiza orice alte activități specifice instituției. 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu din partea 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes 

legitim al D.G.A.S.P.C. Sector 2, beneficiarul sau membrii de familie ai acestuia pot refuza o astfel de 

prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. 

Data: Nume prenume:        

  Semnătura 


