
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a …………….........…………..........……………, născut/ă în anul

…................, luna …......……………………, ziua ..........…...., în localitatea

…..............………………………, judeţul……………………., cu domiciliul în

localitatea …..............….....………….., judeţul ……....................……………., str.

........................................................, nr. ......, bl......, ap. ....., e-mail

..................................................., telefon ............................., posesor/oare al/a actului de

identitate seria ............, nr. ................................, CNP ................................................, în

calitate de candidat la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională

continuă în domeniul Managementul protecției infrastructurilor critice, seria

..................................., organizat de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din

Sibiu, îmi exprim prin prezenta acordul liber consimţit cu privire la utilizarea şi

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Academia Forţelor Terestre

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în scopul organizării și desfășurării acestui program.

Certific faptul că am fost informat/ă de către Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu despre condiţiile acestei colectări, prelucrări şi libera
circulație a datelor mele cu caracter personal, potrivit Notei de informare de pe verso, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), intrat în vigoare la data de 25 mai
2018 şi ale legislaţiei naţionale în vigoare.

Data                                                             Semnătura



NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, cu sediul în str. Revoluției nr. 3-5, Sibiu,
județul Sibiu, cod poștal 550170, România, reprezentată legal prin Rector – gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță
BÂRSAN, prelucrează datele  cu caracter  personal  ale  cursanților  la  programele postuniversitare  de formare și
dezvoltare profesională continuă prin mijloace automatizate/manuale.

Datele dumneavoastră sunt necesare pentru realizarea obiectului nostru principal de activitate, în vederea
inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu.

Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul completării
dosarului personal de cursant și al perfectării contractului de studii.

În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date în mod corect și complet, academia nu poate să inițieze
raporturi juridice cu dumneavoastră întrucât ar fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale specifice
din domeniul educațional.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor
destinatari: persoana vizată, partenerii contractuali ai operatorului, Ministerul Apărării Naționale și altor
instituții de învățământ și educație.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video. Așadar, vom prelucra
imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual, vocea dumneavoastră).

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați
ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa conducerii instituției printr-o cerere scrisă,
datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect,
în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de
localizare, identificator on-line, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de
date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință;
adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date
sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt
date sensibile); date de geolocație.

Operator:  persoana  fizică sau  juridică care  decide  de  ce  (în  ce  scop)  şi  cum  (prin  ce  mijloace)  sunt
prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la
datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem
operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în
numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal.
În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor
automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date
cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea
înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau
manuale.


