
 
 

                                   

 
 

 

CONSIMȚĂMÂNT 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
        

Prin prezenta îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, informat, neechivoc și în 

deplină cunoștință de cauză pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în 

activitatea de diseminare a informaţiilor relevante și promovare a programului de 

formare pentru demnitari și aleși locali în cadrul proiectului „ETICA - Eficiență, 

Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 

119741, care va avea loc online, prin intermediul aplicației ZOOM, în perioada 9-

20.11.2020. 

Prelucrarea datelor mele cu caracter personal se va face în scopul exclusiv de a 

asigura promovarea proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru 

Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741,  prin intermediul 

paginii de internet a ANFP, a conturilor de social-media ale Agenției sau prin 

intermediul materialelor de specialitate și de a raporta către finanțator. 

Categoriile de date cu caracter personal utilizate în scopul mai sus-menționat sunt 

fotografii realizate în cadrul programului de formare pentru demnitari și aleși locali 

derulat prin proiectul „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din 

Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, care va avea loc online, prin 

intermediul aplicației ZOOM, în perioada 9-20.11.2020. 

Declar pe propria răspundere că:  

 Am fost informat/ă cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi 

prelucrate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în baza prezentului 

consimțământ;  

 Am fost informat/ă cu privire la identitatea operatorului;  

 Am fost informat/ă cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția 

datelor;  

 Am fost informat/ă cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor 

menționate în cuprinsul prezentului document;  

 Am fost informat/ă cu privire la faptul că datele mele cu caracter personal vor fi 

stocate pentru o durată de maxim 5 ani de la data încetării contractului de 

finanțare, potrivit obligațiilor legale care revin ANFP prin art. 7 alin. 31 din 

contractul de finanțare nr. 43/24.11.2017 și Anexa nr. IV B la același contract, 



precum și prin obligațiile ce decurg din legislația aplicabilă gestionării proiectelor cu 

finanțare externă nerambursabilă; 

 Am fost informat/ă despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, care conține 

elemente de identificare, dată și semnătură, pot exercita, următoarele drepturi: 

 dreptul de acces la datele cu caracter personal furnizate; 
 dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal furnizate;  
 dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal furnizate - se va obține în 

măsura în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate sau prin 
retragerea prezentului consimțământ în baza căruia are loc prelucrarea, conform 
art. 17 alin. (1) lit. a) și b) din RGPD; 

 dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile art. 
18 din RGPD; 

 dreptul la portabilitatea datelor; 
 dreptul de a mă opune prelucrării. 

 Am fost informat/ă despre dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice 

moment, fără însă ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să 

fie afectată; 

 Am fost informat/ă despre dreptul de a depune o plângere în fața Autorității 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

Nume, prenume:  

Data:   

Semnătura: 

 


