
DECLARAȚIE  
de luare la cunoștință și consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

  

Subsemnatul / subsemnata ____________________________________________________________ 

(numele și prenumele persoanei), cetățean român, având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, titular al actului de 
identitate C.I. / B.I. cu seria ______ nr. _________________, eliberat la data de _________________,de către 

____________________________, în calitate de candidat la concursul organizat de Clubul Sportiv Universitar 

ASE București, denumită în continuare CSU, pentru ocuparea postului de 
_____________________________________________ din structura / compartimentul 

_____________________________________________ consimt în mod expres și neechivoc ca datele cu 

caracter personal ce mă privesc să fie prelucrate de către CSU prin mijloace automate și neautomate, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

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

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și 

Consiliul Uniunii Europene. 
 

Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) declar că am luat la cunoștință asupra prevederilor documentului denumit Politica CSU în 

domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal, publicat pe pagina de Internet a CSU.  
    

Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) declar că am luat la cunoștință asupra prevederilor documentului denumit  
INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL, adresat 

candidaților la concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic din cadrul Clubului Sportiv Universitar ASE București, publicat pe pagina de Internet a 

CSU.  
  

Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) declar că am luat la cunoștință că, în organizarea și desfășurarea concursului pentru care am calitatea 
de candidat,  pe pagina de Internet a CSU, la adresa https://csu.ase.ro/, se vor publica rezultatele intermediare 

și finale ale desfășurării acestui concurs, respectiv:  

‐ rezultatul selecției dosarelor, prin afișarea codului numeric pentru identificare, care va fi alocat de către 
secretarul comisiei de concurs în momentul depunerii dosarului de înscriere la concurs, mențiunea „ADMIS” 

sau „RESPINS”, precum și motivele pentru care s-a luat decizia de respingere a dosarului de candidat;  

‐ rezultatele obținute de candidații care au susținut proba scrisă / proba practică, rezultate în care se vor regăsi 

codul numeric pentru identificare, care va fi alocat de către secretarul comisiei de concurs în momentul 
depunerii dosarului de înscriere la concurs, punctajele obținute de către fiecare dintre aceștia la proba scrisă 

/ proba practică susținută, precum și mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”;  

‐ rezultatele obținute de candidații care au susținut interviul, rezultate în care se vor regăsi codul numeric pentru 
identificare, care va fi alocat de către secretarul comisiei de concurs în momentul depunerii dosarului de 

înscriere la concurs, punctajele obținute de către fiecare dintre aceștia la interviu, precum și mențiunea 

„ADMIS” sau „RESPINS”;  
‐ rezultatele finale obținute de candidații la concurs, în care se vor regăsi codul numeric pentru identificare, 

care va fi alocat de către secretarul comisiei de concurs în momentul depunerii dosarului de înscriere la 

concurs, punctajul final obținut de fiecare candidat şi menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”.  

 
În privința publicării pe pagina de Internet a CSU a datelor cu caracter personal evidențiate anterior, 

subsemnatul/subsemnata  _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) declar că: 
□    DA, sunt de acord  

□    NU, nu sunt de acord 

 

Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) declar că am înțeles că, în eventualitatea în care am bifat opțiunea NU la aliniatul precedent, 

mă expun riscului de a mi se respinge dosarul de înscriere la concurs.   



  Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 
persoanei) am luat la cunoștință despre drepturile care îmi sunt conferite de Regulamentul UE 679 / 2016 

(denumit GDPR), inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, adică: 

dreptul de acces la date (conform art. 15 al GDPR), dreptul la rectificare (conform art. 16 al GDPR) în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” – conform 
art. 17 al GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (conform art. 18 al GDPR), dreptul la portabilitatea 

datelor (conform art. 20 al GDPR), dreptul la opoziție (conform art. 21 al GDPR), dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale automatizate (conform art. 22 al GDPR), dreptul de intervenție asupra datelor 
(conform art. 22 alin. 3 al GDPR), dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente (conform art. 12 alin. 

4 al GDPR).  
  

Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele 

persoanei) am luat la cunoștință că prelucrările datelor cu caracter personal ce au fost evidențiate anterior se 

bazează pe consimțământul exprimat de mine (conform art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR), astfel încât subsemnatul 
/ subsemnata dețin dreptul de a îmi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia (conform art. 14 alin. 2 lit. d al 

GDPR).  
  

Prezentul consimțământ este valabil pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare susținerii 

concursului de ocupare a postului anterior menționat, iar în situația în care voi fi admis, acordul meu se 
extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare încheierii contractului 

individual de muncă și eventualelor verificări ale legalității documentelor în vederea angajării.  

    

  Subsemnatul / subsemnata _____________________________________________ (numele și prenumele    

persoanei) declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.  
  

   

Numele și Prenumele:______________________________________   

 

 

Semnătura:_________________________________ 

 

 

Data:____________________ 
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