Cerere de înscriere la concurs

Domnule Director ,

Subsemnatul/a

................................................,

domiciliat/ă

în

.................., având CI seria.........................., nr…………………............. vă rog
să-mi aprobați prezenta cerere de înscriere la concursul organizat de catre Ministerul
Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, cu sediul în
București, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, cod fiscal 4192812, din data de ................
pentru

postul

vacant

de

........................................................................................... .

Data ………………………………………………...

Semnătura ………………………………………..

Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București 030833, tel: +40 21 222 84 79,
fax: +40 21 224 45 12, www.umpcultura.ro, office@umpcultura.ro

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a..............................................................................................................., domiciliat/ă în localitatea
............................................., județu/sectorul ......................................., strada ….................., nr. .............., bl. ..........
sc. ........., ap. ...... posesor (oare) al/a CI seria ......................., nr. .........................., eliberat de ...................., la data
de ........................., CNP ..................................., participant/ă la concursul organizat de catre Ministerul Culturii și
Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, cuprinse în documentele depuse pe parcursul procesului de recrutare
si selecție (primire candidatură și derulare concurs), de către Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea
de Management a Proiectului.
Acestea vor fi folosite în scopul organizării și desfășurării concursului, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
Numele si prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale candidaților înscrisi vor fi prelucrate și utilizate,
pentru informarea corespunzatoare a candidaților pe durata derulării proceselor de recrutare si selecție, iar numele si
prenumele candidaților vor fi utilizate si pentru afișarea listelor cu rezultatele finale ale candidaților, alaturi de
mențiunea Admis/Respins.
Declar ca am fost informat/ă cu privire la toate drepturile mele conform „Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date”, precum si asupra faptului ca datele furnizate vor fi tratate confidențial, vor fi protejate, nu
vor fi transmise către nicio terță parte decat în baza unui temei legal, la solicitarea de către autorități publice/de
control, etc.
Declar că am fost informat/ă și mi-au fost aduse la cunoștință următoarele drepturi :
Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează
sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau
inexacte.
Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter
personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras
consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal.
Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit
automat;
Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și
fără nici o justificare.
Dreptul de a depune plângere ce presupune ca în situaţia în care considerați că datele nu au fost prelucrate conform
legii sa puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Dreptul de retragere oricând a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțămantul
dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia.

Data…………………………………………………………..
Semnătura……………………………………………………
Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București 030833, tel: +40 21 222 84 79,
fax: +40 21 224 45 12, www.umpcultura.ro, office@umpcultura.ro

