
 

   Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014                                                                                                                                                                                                                                Pagina - 1 - din 1                                              
                                                                                                                             Q U A L I T A S                       Q U A L I T A S 

                        
SR EN ISO 22000: 2005          SR EN ISO 9001: 2015 

 
 

R R 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

                                                          B-dul Dunării nr.71, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, CIF 30722713 

                                                   Telefon 0756.115.083 Fax 031 425 1655 e-mail: dae@primaria-voluntari.ro 

 

 

 

Nr. ..../............................. 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 
 
 

Subsemnatul/a (nume/prenume) ..........................................................................................., 

cu domiciliul în ............................., str. ................................................................ nr. ........ bl. ......, sc. ......, 

ap. ......, județul/sector ...................... identificat cu B.I/C.I. seria ...... nr. ......................, eliberat de 

..................................., la data de ................................................... CNP ................................................., 

telefon ........................., email ...........................................................,  

îmi exprim acordul cu privire la utlizarea și prelucrarea datelor mele personale și ale  

fiului/fiicei mele cu numele ...............................................................................  de către Direcția de 

asistență educațională, pentru înscrierea în cadrul Creșei Prichindel nr. ......., începând cu data de 

01.09.2018 . 

Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și în scop statistic, cu 

respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea 

publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea 

consimțământului în condițiile legii. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu 

prevederile: 

✓ Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circuație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr.506/2004. 

✓ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizce în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei CE 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil din 25 Mai 

2018); 

✓ Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul 

activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii. 

 
Data:                                                                                                                                                                     Semnătură, 
......................................                                                                                                   ............................................... 
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