
     
 
 
 
 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale 

Subsemnatul (a),_________________________________________, declar că am luat 
cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter 
personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și îmi exprim consimțământul 
pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere pentru concurs, pe postul 
permanent/temporar vacant de ______________________, perioadă nedeterminată/determinata, 
personal contractual, iar pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării. 

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs (se va bifa) 

      DA, sunt de acord 

      NU sunt de acord 
 
Sunt informat de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta – că aceste date vor fi tratate 
confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 
  

CANDIDAT 
Nume, prenume:__________________________ 

                     Semnătura, 
 
Data: ______/______/_________ 
 
 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 
SCP Constanta este operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 10576  

 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de  catre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteţi exercita drepturile de 
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi 
datată, trimisă la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta.  
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 
Str. Sentinelei nr.40, Cod Fiscal  2983845, Tel: 0241/486300; Fax: 0241/486324  
www.pneumoconstanta.ro 
SCP Constanta este operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 10576 
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