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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE CETĂȚENILOR 

 

 

 

 

Subsemnata/ul _____________________________________________ 

 prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţământul privind prelucrarea  

datelor cu caracter personal de către Consiliul Județean Dolj, date oferite de către mine, 

în legătură cu efectuarea procedurilor solicitate.  

 Declar că îmi cunosc  drepturile prevăzute în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a 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.  

Consiliul Județean Dolj  declară că datele colectate nu vor fi transmise către un alt 

operator din țară sau străinătate, decât în condițiile prevăzute de către lege. 

  

 

 

 

Data:           Semnătura,  
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PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA 

URMĂTOARELOR PRINCIPII: 

 

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu 

prevederile legale;  

Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în 

contractul de muncă şi în fişa postului, o clauză de confidenţialitate;  

Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia 

prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679), poate fi efectuată numai 

dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;  

Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale 

ale persoanei vizate;  

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt 

prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum 

şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sau instanţei de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege și care le-au fost încălcate;  

Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să 

asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.  

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea nr. 190/2018 privind măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date): 

Dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator; 

 Dreptul de intervenție asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o 

cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea 

datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

 Dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere 

întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează 

să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;  

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a 

aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu; persoana 

în cauză poate cere gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.  

Dreptul de a face plângere la A.N.S.P.D.C.P. sau de a se adresa justiţiei şi de a merge în 

instanţă și a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date. 
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